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RESUMO 

 

Introdução: Na Atenção Primária à Saúde, nos contextos internacional e nacional, o 

trabalho em equipe tem sido reconhecido como estratégia decisiva para a 

organização de processos que visam à integralidade do cuidado, além de possibilitar 

melhorias na satisfação dos usuários com os serviços de saúde. Neste sentido, o 

objetivo, deste estudo, é analisar o trabalho em equipe na Atenção Primária à 

Saúde.  

Método: Trata-se de uma pesquisa em banco de dados secundários. Realizou-se 

três estudos: a) O trabalho em equipe na Atenção Primária à Saúde, em Portugal, 

pesquisa avaliativa, de natureza qualitativa, tipo estudo de caso descritivo, que 

representou um recorte dos resultados derivados da pesquisa integrada ao projeto 

“Implantação das Unidades de Saúde Familiar em Portugal”, que teve como 

procedimentos entrevistas semiestruturadas, roteiro de coleta de informações 

(check list) e análise documental. Foi realizada a estratégia de triangulação dos 

dados com análise de conteúdo; b) trabalho em equipe, acesso e qualidade na 

Atenção Primária à Saúde, no Brasil, estudo transversal, de abordagem quantitativa, 

realizado a partir dos dados obtidos da “Pesquisa de Avaliação Externa do Programa 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica”, no Brasil, em 2013. 

Amostra composta de 17202 profissionais e 65391 usuários. Utilizou-se entrevista 

estruturada, com análise estatística realizada pelas frequências absolutas e relativas 

das variáveis através do programa Statistical Package for Social Sciences.  c) 

satisfação dos usuários com o trabalho em equipe na Atenção Primária à Saúde, no 

Brasil, estudo transversal, de abordagem quantitativa, realizado a partir dos dados 

obtidos da “Pesquisa de Avaliação Externa do Programa de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica”, no Brasil, em 2013. Amostra composta de 65391 

usuários.  Realizou-se análise estatística das frequências absolutas e relativas das 

variáveis através do programa Statistical Package for Social Sciences. Utilizou-se, 

ainda, o Teste X2, com nível de significância de 5%; análise de regressão logística 

múltipla. O modelo final foi ajustado pelo teste de Hosmer/Lemeshow, o qual indicou 

um ajuste de 66%. 

Resultados: Sobre o trabalho em equipe na Atenção Primária à Saúde, em  

Portugal, destacou-se a formação das equipes de forma voluntária, por meio de 

afinidades pessoais, a existência de “carteira básica de serviços”, juntamente com 
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intervenções de vigilância, promoção da saúde e prevenção de doença, cuidados 

em situação de doença aguda, acompanhamento clínico de doença crônica e de 

patologia múltipla, cuidados domiciliares, interligação e colaboração em rede com 

outros serviços (cuidados hospitalares), sistemas informatizados nas unidades de 

saúde. Os dados revelaram dificuldades quanto ao atendimento domiciliar. No Brasil, 

foi destaque o processo de trabalho, com avanços relacionados a realização de 

planejamento e programação das ações e o apoio da gestão. Existência de território 

definido e de prontuários familiares. É destaque a agenda compartilhada e pactuada 

entre os profissionais. As equipes realizam acolhimento e reuniões, cujos temas, 

discutidos, giram em torno do processo de trabalho e planejamento. Os desafios, 

enfrentados, estão relacionados ao agendamento dos usuários; ao número de 

pessoas sob a responsabilidade das equipes; à existência de população descoberta 

nas áreas adscritas à Unidade de Saúde; à incipiência na ação intersetorial e ao 

pouco envolvimento da comunidade pelas equipes. Quanto aos fatores associados à 

satisfação do usuário foi marcante: a faixa etária; a escolaridade; a raça; se a falta 

de material prejudica o atendimento e se a equipe consegue marcar consulta para 

outros profissionais. 

Conclusões: Constatou-se o trabalho em equipe como elemento central no 

processo de mudança na Atenção Primária à Saúde, tanto no contexto de Portugal 

quanto no do Brasil, o qual ampliou o acesso e a qualidade na oferta de serviços de 

saúde e obteve, ainda, o reconhecimento social, mesmo que, em ambas as 

realidades, não tenha avançado na coordenação do cuidado e no estímulo à 

participação social. Os fatores, associados com a satisfação do usuário, estão 

relacionados diretamente ao cuidado prestado e refletem a expectativa, por parte do 

usuário, de resolução concreta de suas necessidades. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; relações interprofissionais; Brasil, 

satisfação do usuário, Portugal. 
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1. INTRODUÇÃO

 

Nas últimas décadas, observa-se no cenário internacional um intenso 

debate sobre reformas de sistemas de saúde, cujo objetivo seria a reorientação 

dos serviços, com foco central na Atenção Primária à Saúde (APS)1,2. A 

literatura evidencia que os sistemas de saúde, que se pautam pela APS, são 

mais eficazes no cuidado à população1,3-5.  

Em geral, considera-se que há diferentes significações estratégicas 

sobre seu papel no desenvolvimento do sistema social e de saúde que podem 

ser divididas em três interpretações acerca do seu modo de implementação3,4: 

1. Serviço focalizado e seletivo, com pacote mínimo de ações de saúde, é 

originalmente comum aos países em desenvolvimento; 

2. uma segunda interpretação diz respeito ao serviço ambulatorial de primeiro 

contato do paciente com o serviço de saúde, não especializado, incluindo 

serviços clínicos e alguns serviços de saúde pública, com o objetivo de resolver 

a maioria dos problemas de saúde da população;  

3. e, por fim, como uma estratégia abrangente de reorganização do Sistema de 

Saúde, sendo essa característica mais ampla, direcionada para os 

determinantes sociais da saúde, orientando os sistemas na perspectiva da 

intersetorialidade e de promoção da saúde, coerente com a declaração de 

Alma – Ata, em 1978, e mais recentemente com o conceito de “APS renovada”5  

Ressalta-se ainda que no contexto internacional, a APS apresenta 

variações de configurações institucionais, seja na sua estrutura, em termos de 

organização e financiamento, seja nas práticas realizadas. Na Europa, o 

cuidado é centralizado no General Practitioner (GP), principal profissional 

médico responsável de primeiro contato na maioria dos países europeus, que 

dá cobertura a cerca de 2000 pessoas. O número de profissionais médicos, 

que atuam na APS, equivale ao de especialistas e com remuneração média 

equiparada, além de predomínio de financiamento público em todos os níveis 

de complexidade do sistema6. 

No contexto europeu, um exemplo, para a compreensão mais geral foi o 

caso de Portugal, onde os Cuidados de Saúde Primários (CSP) passaram por 

um processo de reforma, tendo nas Unidades de Saúde Familiar (USF) uma 

das principais marcas, alicerçados no acúmulo de aprendizado, nos Cuidados 
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de Saúde Primários, com um notável desenvolvimento dos seus profissionais 

(medicina clínica e geral, enfermagem familiar), que aderiram, voluntariamente, 

a esse projeto político-sanitário7. 

No Brasil, assim como em toda a América Latina, a APS apresenta 

diversidades na forma de organização. Embora seja comum, na região, a 

descentralização de responsabilidade governamental para níveis subnacionais, 

em alguns países, a APS não se constitui política de governo e não conta com 

financiamento público permanente. Assim, as ações, ofertadas, são os serviços 

mínimos essenciais à população mais vulnerável, à margem dos demais níveis 

do sistema. Mesmo no Brasil e na Costa Rica, que apresentam sistemas de 

saúde de base universal, ainda persistem fragmentação e segmentação do 

sistema8. 

Nos últimos anos, principalmente, no Brasil, a definição operacional da 

APS, sistematizada por Starfield9, vem sendo muito utilizada, inclusive, pelo 

Ministério da Saúde. A partir desta definição, podemos conceituar os quatro 

atributos essenciais dos serviços de APS: - Acesso de primeiro contato do 

indivíduo com o sistema de saúde: acessibilidade e utilização do serviço de 

saúde como fonte de cuidado a cada novo problema ou novo episódio de um 

mesmo problema de saúde, com exceção das verdadeiras emergências e 

urgências médicas.  Longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de 

atenção, assim como sua utilização ao longo do tempo. A relação entre a 

população e sua fonte de atenção deve se refletir em uma relação interpessoal 

intensa, que expresse a confiança mútua entre os usuários e os profissionais 

de saúde. - Integralidade: leque de serviços disponíveis e prestados pelo 

serviço de atenção primária. Ações que o serviço de saúde deve oferecer, para 

que os usuários recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter 

biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, 

prevenção, cura e reabilitação, adequadas ao contexto da APS, mesmo que 

algumas ações não possam ser oferecidas dentro das unidades de APS. 

Incluem os encaminhamentos para especialidades médicas focais, hospitais, 

entre outros. - Coordenação da atenção: pressupõe alguma forma de 

continuidade, seja por parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja por 

meio de prontuários médicos, ou ambos, além do reconhecimento de 

problemas abordados em outros serviços e a integração deste cuidado na 
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assistência global do paciente. O provedor de atenção primária deve ser capaz 

de integrar as ações de saúde que o paciente recebe através da coordenação 

entre os serviços. Ademais, a presença de outras três características, 

chamadas atributos derivados, qualificam as ações dos serviços de APS9. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem a sua Atenção Básica (AB) ou 

Atenção Primária à Saúde (APS) executada através da Estratégia Saúde da 

Família (ESF). A ESF, que tem contribuído principalmente na redução da taxa 

de mortalidade infantil pós-neonatal, além da redução das mortes por doenças 

diarréicas e infecções respiratórias10,11, surgiu em 1994, a partir da experiência 

do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), com caráter 

focalizado nos pequenos municípios e periferia das grandes cidades, voltada 

aos grupos socialmente vulneráveis, visando à reorganização da AB no País, 

de acordo com os preceitos do SUS12. A atenção é prestada por uma equipe 

interdisciplinar, composta de médico, de enfermeiro, de técnico ou auxiliar de 

enfermagem e de agentes comunitários de saúde, que são responsáveis, em 

média, por 3.000 pessoas. Integrada a essa composição, existe uma equipe de 

saúde bucal (dentista e técnico de saúde bucal)12. 

A expansão da ESF, para as grandes cidades, fez com que o 

Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde (MS) 

implementasse programas de avaliação da atenção básica/primária, com 

continuidade e sustentabilidade através de sua institucionalização na rede de 

serviços do SUS, elaborando diretrizes e estratégias na área de avaliação em 

saúde. Destaca-se a Pesquisa Avaliativa (Estudo Linhas de Base – ELB) como 

parte do Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família 

(PROESF)13. 

O PROESF objetivou implantar e consolidar a Estratégia Saúde da 

Família - em municípios brasileiros, com mais de 100 mil habitantes, como 

proposta de conversão de modelo centrado na cura para o cuidado, 

pretendendo elevar a qualificação do processo de trabalho e desempenho dos 

serviços e controle social; atuação com base em equipes multiprofissionais. 

Nesta perspectiva, a realização dos estudos avaliativos, do tipo base-line 

(Estudo de Linha de Base – ELB), desenvolvidos no Brasil (2004-2006), foram 

fundamentais. Seu objetivo era estabelecer parâmetros ou marcadores iniciais 
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da intervenção, possibilitando sua comparabilidade, “a posteriori”, através de 

estudos de impacto 13. 

Em 2011, o SUS é reformulado, através do Decreto Presidencial 

nº7.508, que regulamentou a Lei nº 8.080/90. Destaca-se a oficialização da 

Atenção Primária como porta de entrada prioritária do SUS e como ordenadora 

do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde14.  Coerente 

com essas transformações, definiu-se uma nova política de Atenção Básica – 

PNAB (Portaria nº 2488/11), na qual se ressalta, nos seus fundamentos e 

diretrizes, o trabalho multiprofissional, interdisciplinar e em equipe, como forma 

de coordenação e gestão do cuidado integral, adscrever os usuários e 

desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre estes e as equipes, 

bem como estimular a participação dos usuários12. 

À semelhança das experiências desenvolvidas a partir de 1994 (criação 

do Programa Saúde da Família – PSF), onde as necessidades iniciais eram de 

maior cobertura assistencial, as mudanças, a partir de 2011, na APS brasileira, 

denotam um novo patamar de transformação frente aos desafios de acesso e 

qualidade. 

Nessa direção, ainda em 2011, o Ministério da Saúde, através da 

Portaria nº 1.654/11, instituiu um novo componente da Política Nacional de 

Avaliação, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ –AB). Seu objetivo é induzir a ampliação do acesso 

aos serviços, a melhoria das condições de trabalho e da qualidade da atenção 

e o investimento no desenvolvimento dos trabalhadores.  

O PMAQ apresenta-se como um compromisso ético-político expresso na 

adoção de padrões de qualidade comparáveis nacional, regional e localmente, 

de modo a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais, direcionadas à melhoria da Atenção Básica em Saúde. A sua 

adoção revela a intenção de estimular a consciência sanitária de gestores e 

profissionais, criando um consenso meio à heterogeneidade de atores 

envolvidos – gestores, profissionais e usuários para melhoria das condições de 

saúde e satisfação dos usuários e supera a visão estática de padrão como teto 

ou platô, a ser alcançado. 15,16 

O Programa está organizado em quatro fases, que se complementam e 

que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm
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AB, a saber: 1) a adesão dos municípios ao Programa; 2) a contratualização 

dos compromissos e indicadores, a serem firmados entre as Equipes de 

Atenção Básica e os gestores municipais e desses com o Ministério da Saúde, 

num processo que envolve pactuação regional e estadual e a participação do 

controle social; desenvolvimento dos processos para cumprimento desses 

compromissos e recontratualização; 3) a avaliação externa, em que se realizou 

um conjunto de ações, objetivando averiguar as condições de acesso e de 

qualidade da totalidade de municípios e Equipes da Atenção Básica. Essa fase 

subdivide-se em três dimensões: gestão, equipes e usuários; 4) a 

recontratualização, que deve ocorrer após a certificação das Equipes de 

Atenção Básica. De acordo com a avaliação de desempenho das equipes, será 

pactuado um novo contrato de indicadores de qualidade. Isso deverá estimular 

a institucionalização de um processo cíclico e sistemático, a partir dos 

resultados alcançados pelas equipes17. 

O PMAQ-AB destaca o trabalho em equipe multiprofissional como um 

dos principais princípios da APS e inova ao propor a mensuração da satisfação 

dos usuários, como uma das dimensões para avaliar a qualidade17. 

As dimensões equipe e usuários estão entrelaçadas como componentes 

vitais para a qualidade da AB. As definições de trabalho em equipe implicam 

em interações interdisciplinares, nas quais todos os membros participam das 

atividades da equipe e dependem uns dos outros para atingirem os 

objetivos18,19.  

Portanto, uma equipe deve ter como características essenciais: objetivos 

comuns, clareza de suas funções, direcionalidade técnica, organização flexível 

e consensual, participação e responsabilidade conjunta na tomada de decisões 

18.  

O trabalho em equipe, enquanto modalidade de trabalho coletivo, se 

configura na relação de reciprocidade entre as intervenções técnicas e a 

interação dos seus agentes. Assim é caracterizado pelas dimensões 

complementares de trabalho e interação20. No contexto da APS, é ressaltado 

pela pluralidade de olhares e práticas das diversas áreas profissionais, como o 

mais adequado para responder às necessidades de saúde dos usuários pela 

possibilidade da integralidade do cuidado. Para tanto, a sua construção 

conceitual e prática decorreu da necessidade de mudança de um trabalho 
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técnico e hierarquizado para uma ação na perspectiva da interação entre os 

trabalhadores e de uma ação comunicativa com a possibilidade da autonomia e 

da criatividade.  

A sua concepção está vinculada ao processo de trabalho e vem, 

portanto, sofrendo transformações ao longo do tempo. Historicamente, surgiu 

da necessidade do homem de somar esforços para alcançar objetivos de forma 

mais fácil e de atender às exigências do processo de produção moderno. 

Entretanto, o novo modelo de organização da assistência busca estimular a 

construção de equipes, permitir a recomposição dos meios de trabalho, 

reestruturar as atividades dos agentes e redefinir as relações sociais e técnicas 

sob as quais se realizam os trabalhos20
.  

O trabalho em equipe possibilita uma visão mais global e coletiva do 

trabalho, reforça o compartilhamento de tarefas, assim como a necessidade de 

cooperação para alcançar objetivos comuns. A interação democrática entre 

diferentes atores, saberes, práticas, interesses e necessidades representa a 

possibilidade do novo no trabalho em equipe.  

O Brasil apresenta na atualidade mudanças em seu quadro econômico e 

político e isto tem favorecido o desenvolvimento de políticas públicas para o 

incremento dos serviços de saúde com consequente influência na saúde da 

população. Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos 

que avaliem em que medida essas mudanças têm produzido satisfação nos 

usuários.  

Por sua vez, a satisfação do usuário emerge como um indicador de 

qualidade dos serviços de saúde que está ligada à maior adequação e 

promoção de reais mudanças nas práticas de saúde. Frente à inovadora 

proposta de Atenção à Saúde, baseada nos princípios de integralidade, do 

cuidado à saúde e de humanização, a participação e a satisfação do usuário 

surgem como elementos–chave na formulação de suas ações, possibilitando 

mudanças no modelo assistencial21.  

A qualidade em saúde, que deve ser a imagem objetivo das reformas de 

cuidado, é descrita entre outras abordagens avaliativas na perspectiva de 

Donabedian22, como a tríade clássica estrutura, processo e resultado.  

Esta abordagem recolocou a avaliação da satisfação dos usuários como 

fundamental e complementa a visão do médico e da comunidade. Os usuários 
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avaliam a qualidade em relação à resolubilidade dos serviços, o que possibilita 

julgar aspectos descritos como eficácia efetividade, eficiência, conformidade, 

equidade, adequação e legitimidade23.  

A avaliação do usuário se baseia em padrões subjetivos, partindo de 

percepções de ordem cognitiva e afetiva, o que requer uma comparação entre 

a experiência vivida e critérios subjetivos do usuário. Os elementos 

contemplados, envolvem uma ou mais combinações de ideal de serviço, 

serviço merecido, experiências passadas em serviços similares e um nível 

mínimo de qualidade desejável24. 

Neste estudo, toma-se como objeto de investigação o trabalho em 

equipe no contexto da APS de Portugal e do Brasil, a partir do entendimento de 

que o trabalho em equipe, mais do que uma organização que contribui para o 

fortalecimento da APS, deve ser entendido como uma condição essencial para 

a sua existência de forma ampliada e o conhecimento sobre a satisfação dos 

usuários em relação ao mesmo torna-se fundamental.   

Portanto, parte-se do pressuposto de que para a consolidação de uma 

APS com acesso e qualidade, se faz necessária a organização do processo de 

trabalho em torno de equipes. Assim, as questões, que norteiam este estudo, 

são as seguintes:  

 Quais as características do trabalho em equipe na experiência 

dos cuidados de saúde primários em Portugal e sua similitude 

com a APS brasileira? 

 Quais as características do trabalho em equipe no Brasil no 

cenário do PMAQ-AB?  

 Quais fatores estão associados ao grau de satisfação do usuário, 

em relação ao trabalho em equipe no PMAQ-AB? 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A partir dos anos de 1960, em países chamados desenvolvidos, como 

Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, demais países da Unidade Europeia 

(UE), observa-se na saúde a tendência de adoção da gestão por resultados, 

como prática corrente, influenciando a demanda crescente por avaliações 

sistemáticas25-28. 

Em países com constrangimentos econômicos, a exemplo de Portugal, a 

melhoria da dimensão da equidade e acesso com potenciais impactos positivos 

para saúde da população reforçam a necessidade de um foco na avaliação 

como prática institucionalizada29,30.  

No Brasil, só a partir da década de 1990, o Ministério da Saúde vem 

induzindo fortemente a adesão a uma nova abordagem em Atenção Primária à 

Saúde, representada pela ESF. No decorrer destes mais de 20 anos de 

implantação, datada de 1994, sua abrangência foi ampliada em 2011, ao se 

incorporar na normativa da Política Nacional de Atenção Básica os atributos de 

uma APS integral, e assumida como estratégia prioritária para a reorientação 

do modelo assistencial no SUS, embora esse importante processo de 

expansão da APS, no país, não tenha sido monitorado de forma sistemática e 

homogênea. Ao longo de todo o período, foi acompanhado por diferentes 

iniciativas não continuadas de avaliação e de processos de indução da 

institucionalização da avaliação da Atenção Básica no SUS. Entretanto, no 

campo da institucionalização da avaliação da Atenção Primária em Saúde no 

Brasil merecem destaque as iniciativas dos Estudos de Linha de Base (ELB) do 

PROESF e da Avaliação Externa do PMAQ. 

 Em relação ao ELB, se por um lado uma metavaliação31 demonstrou a 

diversidade da natureza dos contextos, onde o PROESF se desenvolveu, além 

das várias metodologias avaliativas utilizadas e a falta de padronização dos 

relatórios, por outro lado, a elaboração de um marco lógico, a partir do Termo 

de Referência, possibilitou a construção metodológica para importantes 

trabalhos investigativos utilizados em diferentes pesquisas27,31-36.  

 A participação da pesquisadora junto à equipe de análise dos dados do 

estudo sobre o processo de reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 

em Portugal35, possibilitou a avaliação do banco de dados referentes ao 
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trabalho em equipe e sua interlocução com a experiência brasileira de 2005, 

avaliada em estudos de caso do PROESF, com utilização dos instrumentos 

experimentados em investigações brasileiras32,33. Esta análise resultou no 

primeiro artigo, descrito nos resultados desta tese. A opção, por Portugal, pode 

ser compreendida pelo fato que este país tem realizado, nos últimos anos, 

avanços na reorientação dos cuidados primários, com acúmulo de expertise no 

campo da avaliação em saúde, o que possibilitou trocas de experiência e 

intercâmbios científicos com o Brasil. 

No que diz respeito ao PMAQ- AB, em 2012, durante o primeiro ciclo de 

implementação, 70% dos municípios brasileiros aderiram ao programa com 

contratualização de, pelo menos 50%, de suas equipes de Atenção Básica à 

Avaliação Externa. Em todo Brasil, 17202 equipes participaram da Avaliação 

Externa. O questionário, no formato eletrônico, captou informações sobre o 

processo de trabalho das equipes, a organização do cuidado e a articulação da 

Atenção Básica à rede de serviços de saúde. Gerou informações sobre as 

condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos, recenseando 

38812 unidades básicas. Foram entrevistados 65391 usuários brasileiros das 

Unidades Básicas de Saúde, que descreveram suas experiências e forneceram 

suas opiniões sobre o acesso e utilização dos serviços de Atenção Básica em 

3944 municípios brasileiros. Os dados foram armazenados off-line nos tablets e 

enviados para um sistema de banco de dados informatizados – 

www.Pmaq.all4mobile.com.br (acesso restrito ao MS)15.  

A inserção pessoal da pesquisadora no Grupo de apoio à Avaliação 

Externa do PMAQ, nucleado pela UFRN, possibilitou, ao mesmo tempo, o 

acompanhamento da etapa da coleta e análise do banco de dados relativos ao 

trabalho em equipe e sua interface com a opinião sobre acesso e utilização dos 

serviços, o que resultou, respectivamente, no segundo e terceiro artigos 

integrantes desta tese. 

Particularmente para o Brasil, o recorte do trabalho em equipe, na APS, 

é uma iniciativa relevante para o SUS e para a população brasileira. O desvelar 

desse fenômeno pode estimular a melhoria nas UBS/SF e criar um ciclo 

virtuoso de promoção de equidade e universalidade em saúde nos territórios 

dos serviços de saúde. Essencialmente, o entendimento, de que o trabalho em 
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equipe constitui a base para o desenvolvimento de uma APS ampliada, nos 

conduziu ao presente estudo.  

 Avaliar a satisfação dos usuários pode  favorecer o desempenho das 

equipes com consequente melhora da Atenção Primária em Saúde, 

contribuindo também, na tomada de decisão compartilhada para repensar as 

práticas profissionais, reorganizar o processo de trabalho, realocar recursos, 

readequar ações, redefinir objetivos e contribuir para melhorar os problemas 

dos serviços de saúde.  

Atualmente, a APS se encontra no centro dos debates das políticas de 

saúde nos cenários nacional e internacional. Cada vez mais necessita de 

estudos que analisem sua efetiva implementação/consolidação nas realidades 

municipais, em especial, ao trabalho em equipe, em sua interação com os 

usuários do sistema de saúde.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Analisar o trabalho em equipe na Atenção Primária em Saúde em 

Portugal e no Brasil.  

 

3.2 Específicos 

 

 Analisar o trabalho em equipe na APS em Portugal;  

 Analisar o trabalho em equipe na APS Brasileira; 

 Avaliar os fatores associados ao grau de satisfação do usuário em 

relação ao trabalho em equipe na APS brasileira. 
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4. MÉTODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Tratam-se de estudos de dados secundários, delineamento transversal, 

originário de dois bancos. O primeiro foi resultante do projeto “Implantação das 

Unidades de Saúde Familiar em Portugal” e o segundo da Avaliação externa do 

primeiro ciclo do PMAQ, disponibilizado pelo DAB/MS a UFRN. 

O método, utilizado para avaliar a realidade portuguesa, foi o estudo de 

caso, que representa a estratégia preferida, quando se colocam questões do 

tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos, 

inseridos em algum contexto da vida real. Os estudos de caso podem ser 

definidos como a investigação empírica de um fenômeno que, dificilmente, 

pode ser isolado ou dissociado de seu contexto37. 

Em relação a Avaliação Externa do PMAQ-AB, o estudo foi multicêntrico, 

nucleados por sete instituições brasileiras de ensino e pesquisa, exploratório de 

caráter descritivo, com abordagem quantitativa. 

 

4.2 Cenário 

 

A pesquisa ocorreu em dois distintos cenários. O trabalho em equipe em 

Portugal, compreendeu a pesquisa de campo nas 11 Unidades de Saúde 

Familiar (USF), distribuídas nas cinco regiões administrativas de saúde 

portuguesas em 2008. 

Na realidade brasileira, a pesquisa de campo realizou-se no período de 

2012 a 2013.nas 13920 unidades básicas de saúde cujas equipes aderiram ao 

primeiro ciclo do PMAQ-AB, localizadas nas zonas urbana e rural dos 3977 

municípios brasileiros que representa 71,4% do total de 5570 municípios. 

 

4.3 População e amostra 

 

No estudo sobre o trabalho em equipe, em Portugal, a população 

compreendeu gestores dos conselhos diretivos das administrações regionais 
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de saúde, coordenadores das USFs e profissionais e usuários das equipes de 

saúde familiar. Quanto à seleção dos participantes, deu-se de forma 

intencional, com prioridade à inclusão de todos os cinco gestores das 

administrações regionais de saúde e dos 11 coordenadores das USF 

selecionadas, num total de 16 entrevistas.  

Os critérios para a escolha das USFs foram o tempo de implantação das 

equipes (priorizaram-se as mais antigas, constituídas entre 2006 e 2007) e a 

localização geográfica (litoral ou interior) dessas unidades. Para a seleção dos 

profissionais, foi utilizado o critério geral da proporcionalidade na composição 

das equipes (um médico, um enfermeiro, um funcionário administrativo). Assim, 

houve um total de 33 entrevistas nas 11 USFs selecionadas. Com relação aos 

usuários, foram selecionados dois usuários por USF, em virtude das limitações 

operacionais da investigação (tempo e custos), o que totalizou 22 entrevistas. 

Foram critérios de inclusão dos usuários o registro na USF e a participação nas 

ações programáticas mais destacadas (saúde infantil, controle de hipertensão e 

diabetes, planejamento familiar).  

Para avaliação sobre o trabalho em equipe na APS brasileira, no 

primeiro ciclo do PMAQ-AB, foram aplicados 82593 questionários entre 

profissionais das EAB   e usuários destas equipes. Deste total a amostra de 

profissionais foi de 17202 na proporção de um por equipe. O total de 

questionários, aplicados aos usuários, foi de 68808 na proporção de 4 por 

equipe. Houve perda de 3417 (4,96%) por não atender aos critérios de 

validação, resultando numa amostra de   65391, que correspondeu a 95,03% 

dos usuários entrevistados. O critério de inclusão para as equipes foi ter 

aderido ao PMAQ-AB Avaliação Externa, ou, ainda, ser aquele com melhor 

conhecimento sobre o processo de trabalho da equipe. Quanto aos usuários, 

foi o de estar presente na unidade, no momento da pesquisa, e frequentar o 

serviço há 01 ano. 

Tanto na verificação dos fatores do trabalho em equipe quanto na 

satisfação dos usuários, a amostra foi a mesma de usuários.  
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4.4 Procedimentos, instrumentos de coleta de dados 

 

 Para o estudo de Portugal, procedeu-se a análise do banco de dados, 

da pesquisa integrada ao projeto “Implantação das Unidades de Saúde Familiar 

em Portugal”. Os dados foram originados através de entrevistas 

semiestruturadas para avaliação do processo e aplicação de roteiro de coleta 

de informações (check list) junto aos responsáveis administrativos de cada 

USF para alguns aspectos estruturais, além de análise documental. Foi 

realizada a estratégia de triangulação38,39, com combinação de diferentes 

técnicas e procedimentos, como reforço à validação dos dados obtidos, no 

sentido de integrar a avaliação dos processos.  

Estudo sobre o trabalho em equipe no Brasil, procedeu-se a análise do 

banco de dados de base Nacional da Avaliação Externa do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) realizada 

em 2012 pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde 

(MS). 

Analisou-se o trabalho em equipe considerando-se duas dimensões: 

Organização do processo de trabalho e interação (quadro 1). A escolha dessas 

dimensões relaciona-se ao pressuposto de que o trabalho em equipe é 

caracterizado pelos elementos essenciais e complementares de Trabalho 

(Processo de trabalho) e Interação20. 

 

Quadro 1. Dimensões e subdimensões para análise do trabalho em equipe na 

APS. Brasil, 2012 

 

Dimensões Subdimensões 

Organização do Processo de trabalho Planejamento das ações e apoio da 

gestão; processo de territorialização;  

organização da agenda;  

a equipe coordenadora do cuidado; 

integração com a rede de assistência à 

saúde; acolhimento. 

Interação entre equipes e destas com 

os usuários 

Realização de reuniões de equipe,  

vínculo e responsabilização e  

canal de comunicação equipe-paciente. 

Fonte: elaboração própria. 
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Para a validação dos indicadores destas dimensões (Anexo I), foi 

utilizada a técnica de consenso Delphi ou Delphos40. Convidou-se 13 

especialistas, que participaram de três etapas de avaliação.  

A primeira etapa foi presencial e aconteceu em uma oficina de trabalho 

realizada em 10 de abril de 2013, no Departamento de Saúde Coletiva da 

UFRN.  

A segunda foi anônima e confidencial, com envio por e-mail individual do 

quadro de indicadores e variáveis, juntamente com um convite explicando o 

objeto, o procedimento da técnica e prazos. Para julgamento dos 

indicadores/variáveis, usou-se a escala Likert, atribuindo uma pontuação entre 

1 a 5, segundo os critérios: discorda totalmente; discordo parcialmente; nem 

concordo/nem discordo; concordo parcialmente e concordo totalmente. 

Na terceira, as respostas foram devolvidas ao pesquisador e 

consolidadas. Em seguida, devolveu-se aos especialistas com a pontuação 

global dos indicadores para conhecimento e emissão de novo julgamento das 

variáveis. Os indicadores foram analisados quanto à importância atribuída 

pelos especialistas, valendo-se da seguinte classificação da média de pontos 

obtidos: (a) média < 3 = menor relevância (R); (b) média > 3 e < 4 = média 

relevância (RR) (c) média > 4 = grande relevância (RRR). Quanto ao grau de 

consenso, será considerado o desvio padrão em relação à média, assim 

classificado: (a) DP < 1 = critério em consenso; (b) DP > 1 e < 3 = dissenso; (c) 

DP3 = grande dissenso. 

Para o estudo sobre a satisfação do usuário: 

 O grau de satisfação do usuário foi mensurado, através da nota 

atribuída pelo usuário à equipe com variação entre 0 a 10, sendo considerado 

de 0 a 6,9 como insatisfeito e de 7 a 10 como satisfeito, analisado através das 

seguintes dimensões e variáveis apresentadas no quadro 2.  

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

Quadro 2 Dimensões e variáveis para análise dos fatores associados à 

satisfação do usuário com o trabalho em equipe na APS. Brasil, 2012. 

 

Dimensões Variáveis 

Perfil sociodemográfico 
do usuário 

Sexo, idade, raça/cor, anos de estudo, região, mora com 
companheiro, aposentado, trabalho remunerado, bolsa 
família. 

Satisfação com o cuidado 
recebido 

A falta de material prejudica no atendimento; usuários que 
caso pudessem mudariam de equipe; se usuários 
recomendariam a unidade a um amigo ou familiar. 

Processo de trabalho em 
equipe 

Existência de população descoberta em torno de sua 
área; a equipe realiza atendimento de urgência e 
emergência; a equipe organiza a agenda para atividades 
na comunidade e grupos de educação em saúde; a equipe 
programa consultas e ações para usuários pertencentes a 
grupos prioritários (que necessitam de atendimento 
contínuo); a equipe realiza renovação de receitas para 
usuários de cuidados contínuos; a equipe reserva vagas 
ou horário de fácil acesso para que os usuários possam 
tirar dúvidas pós-consulta ou mostrar a evolução de sua 
situação; a equipe busca resolver o problema do usuário 
na própria Unidade de Saúde; a equipe consegue marcar 
consulta para outros profissionais; a equipe marca a 
consulta e avisa posteriormente ao usuário. 

Interação entre os 
membros da equipe 

Realiza reunião; discute planejamento das ações; discute 
casos; construção/discussão de projeto terapêutico 
singular; discute qualificação clínica, com participação de 
equipes de apoio matricial; programa ações com base em 
questões relacionadas à participação, como o 
envolvimento de organizações; discute o envolvimento de 
atores da comunidade na programação das ações. 

Interação entre a equipe e 
o usuário 

A equipe dispõe de canais de comunicação, que permitem 
aos usuários expressarem suas demandas, reclamações 
e/ou sugestões na Atenção Básica; a equipe realiza 
pesquisa de satisfação dos usuários; as equipes 
consideram a opinião do usuário na reorganização e 
qualificação do processo de trabalho, há conselho local de 
saúde. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Na pesquisa sobre o trabalho em equipe, em Portugal, fez-se 

inicialmente, uma leitura vertical por tipo de participante (gestores das ARS, 

coordenadores de USFs, profissionais – médicos, enfermeiros e administrativos 

– e utentes) nas suas variadas dimensões. Em seguida, uma leitura horizontal 

do conjunto das respostas, para estabelecer relações entre os variados relatos, 
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com uma sequência de apresentação priorizada/orientada pelas questões de 

pesquisa e objetivos do trabalho. Dessa forma, foram identificados e 

interpretados os núcleos temáticos, seguindo-se de uma valoração das 

diferentes dimensões e/ou situações.  

Na pesquisa sobre o trabalho em equipe, na APS brasileira utilizou-se 

informações provenientes do banco de dados, que foram analisadas de forma 

descritiva, utilizando-se o Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versão 17.  Deste banco, os dados são transmitidos para o sistema Validador 

de dados do PMAQ, disponível no site 

http://validador.pmaq.sedis.ufrn.br/secure/login, com acesso restrito às 

universidades 14 (pesquisadores e supervisores) participantes, bem como ao 

MS para validação automatizada e cujos critérios foram: tempo para entrevista 

(mínimo de 15 e máximo de 60 min.), a data e o horário da entrevista, a 

totalidade de preenchimento, o total do “não sabe e não respondeu” – que não 

deveria ser superior a 5%.  

Os instrumentos para a realização da pesquisa foram organizados em 

quatro módulos: Módulo I – Observação na Unidade de Saúde (UBS); Módulo II 

– Entrevista com um profissional sobre o processo de trabalho da Equipe de 

Atenção Básica (EqAB) e verificação de documentos na UBS; Módulo III – 

Entrevista na Unidade de Saúde com usuário e Modulo IV – Entrevista com 

gestor e equipe41.  

Os processos e orientações para validação estão disponibilizados no 

documento Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) – 

Protocolo de Análise e de Consistência dos Dados42.  

Para a verificação dos fatores relacionados com a satisfação do usuário 

com o trabalho em equipe na APS brasileira procedeu-se a análise descritiva 

das variáveis, Utilizou-se o Teste X2, com nível de significância de 5%, para 

buscar a associação entre as diversas variáveis analisadas e a satisfação do 

usuário. Para estimar o efeito independente das variáveis de controle sobre o 

desfecho (satisfação do usuário), foi realizada análise de regressão logística 

múltipla. Para compor o modelo de regressão logística, optou-se por escolher 

as variáveis que apresentaram significância estatística de até 0,20 na análise 

bivariada. Devido à forte relação das variáveis independentes entre si, fizeram 

parte do modelo final aquelas que não apresentaram nível de significância 
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estatística de 5%, quando testadas entre si, na análise bivariada, assim como 

as de grande relevância teórica. O modelo final foi ajustado pelo teste de 

Hosmer/Lemeshow, o qual indicou um ajuste de 66%, “Porcentagem 

considerada satisfatória para realizar inferências”. 

 

4.6 Aspectos éticos 

A primeira etapa da pesquisa, integrada ao projeto “Implantação das 

Unidades de Saúde Familiar em Portugal”, foi aprovada pela Comissão de 

Ética da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, conforme parecer 

específico, tendo cumprido todas as exigências estabelecidas. 

Na segunda etapa, o projeto multicêntrico “Avaliação da Atenção Básica 

no Brasil estudos multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade, e 

satisfação dos usuários” foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob o número 21904 em 13/03/ 

2012, e está em consonância com a Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). 
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

Os resultados, deste trabalho, estão apresentados sob o formato de três 

artigos, que foram desenvolvidos para cada objetivo desta tese. O primeiro 

artigo, intitulado “Trabalho em equipe na atenção primária: a experiência de 

Portugal”, já publicado, apresenta o trabalho em equipe nos Cuidados de 

Saúde Primários em Portugal, fazendo uma aproximação (análise comparativa) 

com a realidade do trabalho em equipe no Brasil, identificando-se, como 

elementos centrais de análise e discussão, quatro aspectos do trabalho em 

equipe: perfil dos profissionais, processo de trabalho da equipe, ações 

desenvolvidas e mudanças nas práticas de cuidado. Essa produção científica 

foi realizada, a partir da aproximação das reflexões teóricas sobre o estado da 

arte (trabalho em equipe) com pesquisa realizada em Portugal. O segundo 

artigo, Trabalho em equipe, acesso e qualidade na Atenção Primária à Saúde, 

no Brasil (“Teamwork, access and quality of primary care in Brazil”), avalia o 

trabalho em equipe no acesso e na qualidade dos Cuidados de Saúde 

Primários no Brasil, considerando as seguintes dimensões de análise: a 

organização do processo de trabalho e a interação entre a equipe/equipe e 

equipe/pacientes, identificando que a atenção primária organizada, a partir de 

equipes, caminha, no sentido de promover um maior acesso e qualidade dos 

serviços, mesmo não tendo assumido um papel de coordenação e integração 

da rede de cuidados, e exista fragilidade no protagonismo dos usuários. E, por 

fim, o terceiro artigo, “Satisfação dos usuários com o trabalho em equipe na 

Atenção Básica, Brasil.”, discorre sobre a  satisfação dos usuários com o 

trabalho das equipes na APS brasileira.  Seus resultados revelam que os 

fatores associados estão relacionados diretamente ao cuidado prestado e 

refletem uma resolução concreta das necessidades do usuário. Avaliar a 

satisfação dos usuários favorece o desempenho das equipes com consequente 

melhora da Atenção Primária. 
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5.1 Artigo 1 – Trabalho em equipe na Atenção Primária: a experiência de 

Portugal. Rev. Panam.Salud Publica. 2013; 33(3): 190–5. A revista com Qualis 

B4 para Medicina II, B2 Saúde Coletiva e B1 Enfermagem. 

 

Marize Barros de Souza. Doutoranda do Programa de Pós-graduação em 

Ciências da Saúde/UFRN. marizebs@gmail.com. Rua Industrial João Motta, nº 

1541, bl. D, apto. 102 Capim Macio, Natal/RN/Brasil CEP: 59082-410 

Paulo de Medeiros Rocha. Docente do Programa de Pós-graduação em 

Saúde Coletiva/UFRN.  

Armando Brito de Sá.  

Severina Alice da Costa Uchôa. Orientadora do Programa de Pós-graduação 

em Ciências da Saúde/UFRN. 

 

RESUMO:  

Objetivo. Analisar o trabalho em equipe na atenção primária à saúde em 

Portugal. 

Métodos. Foi realizada uma pesquisa avaliativa de abordagem qualitativa, com 

desenho de estudo de caso. Os dados foram obtidos por entrevista semi-

estruturadas, observação direta e análise documental. Foram entrevistados 

gestores, profissionais e usuários de 11 unidades de saúde familiar (USF) 

portuguesas, totalizando 71 participantes. Utilizou-se a técnica de análise de 

conteúdo na interpretação das entrevistas.  

Resultados. Cada equipe era constituída por médico, enfermeiro e funcionário 

administrativo, atendendo entre 1 250 e 2 060 usuários. Uma característica 

marcante da experiência portuguesa foi a formação das equipes nas USF de 

forma voluntária, por meio de afinidades pessoais, com autonomia de 

composição. Observou-se nessas USF o desenvolvimento de “carteira básica 

de serviços” juntamente com intervenções de vigilância, promoção da saúde e 

prevenção de doença, cuidados em situação de doença aguda, 

acompanhamento clínico de doença crônica e de patologia múltipla, cuidados 

domiciliares, interligação e colaboração em rede com outros serviços (cuidados 

hospitalares). Foram relatadas dificuldades no atendimento domiciliar. A 

informatização era ampla nas USF. De acordo com os entrevistados, as 

mudanças, advindas da implementação das USF, foram maior acessibilidade 
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dos usuários aos serviços, maior qualidade do cuidado prestado e trabalho em 

equipe com objetivos e metas, além da existência de um plano de ação.  

Conclusões. Mesmo não tendo assumido um papel de coordenação da rede 

de cuidados, a atenção primária à saúde organizada, a partir de equipes, foi 

avaliada positivamente em Portugal, como promotora de maior acesso, 

continuidade e humanização dos serviços. 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; relações interprofissionais; Brasil; 

Portugal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A atenção primária à saúde tem sido definida como um conjunto de 

valores e princípios, que servem para orientar o desenvolvimento dos sistemas 

de saúde. Na Europa, o estabelecimento desse conjunto de valores e princípios 

é dificultado pela diversidade dos sistemas de saúde existentes (1, 2). Uma 

questão central para os países europeus, na atualidade, é a melhora da 

eficiência do setor e das respostas aos constrangimentos, sobretudo 

econômicos (1–4).  

 A visão da atenção primária à saúde, como coordenadora de redes de 

atenção na Europa (2, 4, 5), mereceu destaque em documento da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (6). Nessa análise, a situação de Portugal se destaca 

pela alta cobertura vacinal e pela crescente queda nos índices de mortalidade 

infantil. Nesse sentido, os cuidados de saúde primários (CSP) em Portugal pas-

saram, desde 2006, por uma extensa reforma organizacional, com a criação 

das Unidades de Saúde Familiar (USF).  

 As USF passaram a ser a base de desenvolvimento da prestação de 

cuidados de saúde a uma determinada população, com autonomia de gestão 

técnico-assistencial e funcional, trabalhando em rede e próximas dos cidadãos 

(7). As equipes portuguesas são compostas por três a dez médicos de família, 

tendo igual número de enfermeiros de família e de profissionais administrativos, 

com cobertura populacional variando entre 4 000 e 17 000 pessoas. Além 

disso, as equipes recebem incentivos financeiros e profissionais que 

recompensam o mérito e são sensíveis à produtividade, à acessibilidade e à 

qualidade da atenção (7).  
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 No Brasil, por sua vez, a experiência da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) teve início com o Programa Saúde da Família (PSF) e foi orientada pela 

tentativa de mudança do modelo assistencial, a partir da atenção primária em 

saúde. Diversos estudos sobre estruturas, processos e resultados da atenção 

primária à saúde têm recebido destaque no cenário nacional, nos últimos anos, 

notadamente, a partir de 2003, com o Projeto de Expansão do Programa 

Saúde da Família (PROESF) (8, 9). Tais análises foram realizadas, a partir de 

distintas dimensões, com estudos de caso em várias regiões do país e em 

grandes centros urbanos (10–16).  

 Portugal e Brasil são países com fortes laços históricos, políticos e 

culturais. Na área da atenção primária à saúde, trocas de experiência e 

intercâmbios científicos têm sido desenvolvidos. Portugal é um dos países 

europeus que mais desenvolveu instrumentos de avaliação para utilização em 

CSP junto aos centros de saúde. O Brasil faz esse reconhecimento ao utilizar a 

ferramenta portuguesa de Monitorização da Qualidade Organizacional dos 

Centros de Saúde, MoniQuOr (17).  

 Na atualidade brasileira, o Ministério da Saúde (18) considera o trabalho 

em equipe como elemento-chave na área da atenção primária à saúde. Como 

consequência, houve crescimento e ampliação das equipes pela criação dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), a partir de 2008 (19).  

 Dados recentes mostram uma forte expansão da atenção primária por 

meio da ESF, com cerca de 30 000 equipes e 236 000 agentes comunitários de 

saúde em atuação, com atendimento a 98 milhões de brasileiros, alcançando 

85% (4 737) dos municípios existentes (20). Estudos de caso sobre a ESF 

destacam os elementos diferenciais do trabalho em equipe na atenção primária 

à saúde, no Brasil (21, 22).   

 Em 2008, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico(CNPq) Brasileiro apoiou um estudo para avaliar a implantação das 

USF no processo de reforma dos CSP, em Portugal (23), com coordenação 

conjunta de pesquisadores brasileiros e portugueses. Para isso, foram 

priorizados os aspectos processuais de análise, com utilização dos 

instrumentos experimentados em investigações brasileiras (8, 12).  

 O objetivo do presente artigo é apresentar os resultados obtidos por 

essa pesquisa quanto ao trabalho em equipe nos CSP, em Portugal. Para isso, 
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foram selecionados, como elementos centrais de análise e discussão, quatro 

aspectos do trabalho em equipe: perfil dos profissionais, processo de trabalho 

da equipe, ações desenvolvidas e mudanças nas práticas de cuidado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente artigo descreve os resultados de uma pesquisa avaliativa 

(24, 25), de natureza qualitativa (26), desenhada como caso descritivo (27). 

Foram utilizadas as seguintes dimensões de análise: político-institucional, 

organização da atenção e organização do cuidado integral. Cada dimensão 

agrupou diversas subdimensões (categorias), dentro de um marco  

lógico-teórico já utilizado em outras pesquisas no Brasil (8, 12, 15, 16, 23, 28). 

 Para o presente artigo, o “trabalho em equipe” foi considerado uma 

subdimensão do cuidado. Essa subdimensão foi avaliada pela composição 

multiprofissional, definição de responsabilidades e mecanismos de integração 

(cooperação, reuniões de equipe, plano de trabalho, sobrecargas e resistências 

ao trabalho em equipe) (23, 28).  

 Foram realizados ajustes na matriz dimensional para inclusão de 

instrumentos validados anteriormente em pesquisa brasileira (8, 10) e para a 

realização de estudo-piloto em abril de 2008, em Lisboa, no intuito de testar os 

instrumentos, a serem utilizados. Em seguida, realizou-se o trabalho de campo, 

entre maio e outubro de 2008, em 11 USF, distribuídas nas cinco 

administrações regionais de saúde existentes no país. 

 Em relação às técnicas, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com gestores dos conselhos diretivos das administrações regionais de saúde, 

coordenadores das USF e profissionais e usuários das equipes de saúde 

familiar. Além disso, realizaram-se observação direta nas USF, com aplicação 

de roteiro de coleta de informações e análise documental. Foi utilizada, ainda, a 

estratégia de triangulação (26, 29), ou seja, uma combinação de técnicas e 

procedimentos que integram as diferentes formas de avaliação. 

 Quanto à seleção dos participantes, deu-se de forma intencional, com 

prioridade à inclusão de todos os cinco gestores das administrações regionais 

de saúde e dos 11 coordenadores das USF selecionadas, num total de 16 en-

trevistas. Os critérios, para a escolha das USF, foram o tempo de implantação 
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das equipes (priorizaram-se as mais antigas, constituídas entre 2006 e 2007) e 

a localização geográfica (litoral ou interior) dessas unidades (23). 

 Para a seleção dos profissionais, foi utilizado o critério geral da 

proporcionalidade na composição das equipes (um médico, um enfermeiro, um 

funcionário administrativo). Assim, houve um total de 33 entrevistas nas 11 

USF selecionadas. Com relação aos usuários, foram selecionados dois 

usuários por USF, em virtude das limitações operacionais da investigação 

(tempo e custos), o que totalizou 22 entrevistas. Foram critérios de inclusão 

dos usuários o registro como usuário na USF e a participação nas ações 

programáticas mais destacadas (saúde infantil, controle de hipertensão e 

diabetes, planejamento familiar) (23).  

 Na interpretação dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo 

(30). O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa. Os participantes assinaram um termo de 

consentimento informado. 

 

RESULTADOS 

 

Perfil das equipes 

 

 As equipes das USF eram constituídas por médico, enfermeiro e 

administrativo. Havia entre seis e oito equipes em cada unidade. Observou-se 

uma cobertura assistencial entre 7 500 a 16 500 usuários por USF, ou seja, 

entre 1 250 e 2 060 usuários por equipe de trabalho. No perfil dos profissionais, 

houve um predomínio, principalmente entre os médicos, de idades mais 

avançadas (entre 41 e 60 anos).  

 Em relação ao tempo de atuação nos CSP, observamos um predomínio 

de profissionais com entre 1 a 11 anos de experiência, embora com presença 

significativa daqueles com mais de 12 anos de experiência. Outra constatação 

é que a maioria desses profissionais (71,4%) residia na área de abrangência 

das USF. Quanto ao tempo de formação, predominaram os profissionais com 

20 a 36 anos de formação acadêmica.  

 Sobre as capacitações, observou-se que a maioria possuía cursos 

(especializações, residências) na área de saúde familiar, ressaltando-se que há 
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obrigatoriedade de residência em medicina familiar/enfermagem de 

comunidade para os profissionais. Em relação a cursos de atualização mais 

específicos dos CSP, mais de 90% tinham formação em planejamento familiar, 

diabetes e hipertensão; 81% realizaram capacitação em áreas específicas dos 

ciclos de vida (saúde materna e infantil).  

 Uma característica, com forte destaque, observada na experiência 

portuguesa, foi a formação das equipes de trabalho nas USF de forma 

voluntária, por meio de afinidades pessoais e com autonomia de composição, 

com uma formação do tipo bottom-up(23) (caráter participativo, ascendente, a 

partir dos profissionais no nível local das unidades de saúde). 

 

Processo de trabalho da equipe  

 

 A avaliação identificou uma percepção favorável por parte dos 

entrevistados, que ressaltou a existência de integração e cooperação entre os 

membros da equipe, com maior socialização das informações, plano de 

trabalho comum, existência de reuniões para decisões coletivas e pla-

nejamento participativo, destacando-se, ainda, o respeito pelas diferenças. 

Essa avaliação favorável, também, foi constatada na observação direta das 

USF. Exemplos concretos, dessa verificação in loco, são as ótimas condições 

de trabalho encontradas nessas unidades de saúde, com infraestrutura 

apropriada ao pleno desenvolvimento das equipes e de suas ações 

(instalações físicas de boa qualidade arquitetônica, com espaços bem 

definidos; equipamentos básicos e materiais de consumo em situação 

adequada, com manutenção e abastecimento regulares). Também, foi 

constatada a disponibilidade de medicamentos básicos, de uso regular na 

unidade.  

 Com relação à sobrecarga de trabalho, constatou-se a existência dessa 

situação entre os enfermeiros. Isso ocorreu devido à necessidade de demissão 

de alguns profissionais que não se adequavam às exigências do trabalho com 

o novo modelo nos CSP, embora a resistência ao trabalho em equipe não 

tenha sido significativa entre os profissionais.  

 Outro aspecto ressaltado, pelos profissinais, foi a necessidade de 

melhorar as reuniões com estratégias voltadas para a interação da equipe. Ao 
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responderem sobre as razões da adesão dos profissionais e sobre os aspectos 

positivos da reforma dos CSP, o trabalho em equipe apareceu como destaque 

do processo. Nas reuniões de equipe, ainda é incipiente a participação de 

usuários ou de representantes das comunidades.  

Percebeu-se que o trabalho em equipe impulsionava fortemente outros as-

pectos das atividades nas USF. Nesse sentido, surgiram como elementos des-

tacados pelos profissionais, gestores e usuários, respectivamente, a motivação 

no desenvolvimento das ações, a maior responsabilidade nos cuidados e a me-

lhoria na satisfação da atenção recebida.  

 Além disso, a equipe tinha autonomia nas questões técnico-

operacionais. Esse foi um elemento de destaque nas respostas dos gestores e 

profissionais, demonstrando melhorias na capacidade de resolução das 

equipes nos trabalhos dos CSP. 

 

Ações desenvolvidas  

 

 As USF desenvolviam ações específicas, uma “carteira básica de 

serviços” (31), que se constitui no seu compromisso assistencial nuclear. 

Verificou-se, ainda, que as equipes realizavam inúmeras atividades e 

intervenções nas grandes áreas de serviços clínicos: vigilância, promoção da 

saúde e prevenção de doença nas diversas fases da vida, cuidados em 

situação de doença aguda, acompanhamento clínico de doença crônica e de 

patologia múltipla, cuidados nos domicílios (visitas), interligação e colaboração 

em rede com outros serviços (cuidados hospitalares).  

 Quanto às ações educativas em saúde, observou-se que eram 

direcionadas prioritariamente para grupos de hipertensão e diabetes, gestantes 

e planejamento familiar, pessoas com obesidade, idosos, prevenção dos 

cânceres do colo uterino e de mama e saúde infantil. Com menor freqüência, 

observaram-se trabalhos educativos com adolescentes e tabagismo, prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis e HIV, alcoolismo e tuberculose.  

 Ações relacionadas à saúde escolar, oral e ocupacional, e outros 

cuidados continuados integrados ficavam sob a responsabilidade de outras 

unidades funcionais de saúde, como as Unidades de Cuidados na 

Comunidade.  
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 Todos os profissionais relataram dificuldades para desenvolver visitas 

domiciliares. Quando ocorriam, essas visitas tinham um enfoque clínico-

curativo, com atendimento de usuários impossibilitados de locomoção. A 

grande maioria dos usuários informou não receber visita dos profissionais de 

saúde.  

 No que diz respeito à informatização no trabalho, as equipes, 

regularmente, utilizavam dados dos sistemas de informação em saúde no 

planejamento de suas ações, na referência de pacientes, no registro de 

atividades, como, também, no seu monitoramento e avaliação. A 

informatização ampla, nas USF, foi uma realidade destacada na experiência 

portuguesa, com inovação tecnológica e criação recente de sistema informático 

próprio (23).  

 Da mesma forma, verificou-se a utilização regular de protocolos de 

atenção (clínico-terapêuticos) em áreas básicas de atuação das equipes 

(vacinação, saúde infantil, planejamento familiar e saúde materna, diabetes 

mellitus).  

 

Mudanças nas práticas de cuidado  

 

 Os profissionais destacaram mudanças nas práticas do cuidado, sendo 

as mais referidas: maior acessibilidade dos usuários aos serviços, qualidade do 

cuidado prestado e trabalho em equipe com objetivos e metas, além da 

existência de um plano de ação.  Em destaque, a liberdade de escolher uma 

equipe para participação surgiu como fator de motivação para o novo trabalho, 

com maior garantia de continuidade e humanização nas práticas de cuidado.  

 Quanto às dificuldades, foram destacadas questões relacionadas ao 

processo de trabalho — “vícios e hábitos profissionais arraigados” 

(descumprimento de horários, longo tempo de espera e falta de entendimento 

dos usuários sobre a nova organização do trabalho). Além disso, foram 

encontradas dificuldades relativas às questões técnico-administrativas, a saber: 

falhas no sistema de informação, que dificultam o seu melhor aproveitamento; 

deficiências na articulação com os hospitais; falta de autonomia administrativa 

para compras; incertezas e indefinições político-institucionais sobre a reforma 

dos CSP; descumprimento de incentivos profissionais.  
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 Entre os gestores, foram apontadas, como facilidades dos CSP: maior 

acessibilidade; trabalho em equipe (a partir de sua formação voluntária) e 

qualidade da atenção. Para os coordenadores de USF, a consulta de 

enfermagem surgiu como elemento inovador nessas práticas. Sobre as 

dificuldades, foram destacadas questões relativas aos sistemas de informação, 

falta de formação específica sobre gestão de saúde e resistências dentro da 

administração pública.  

 Entre os usuários, predominaram comentários relacionados à satisfação 

com o atendimento recebido, destacando a figura do profissional médico, a 

equipe de trabalho (enfermagem e administrativos) e a acessibilidade aos 

serviços (alargamento de horários). Importante registrar as insatisfações 

verificadas no que diz respeito às dificuldades de agendamento para os 

médicos de família (referiram haver um número alto de pessoas a serem 

atendidas por esse profissional), bem como o tempo de espera para a 

marcação de consultas. 

 

DISCUSSÃO  

 

 Na experiência portuguesa, as USF, de acordo com o presente estudo, 

funcionam com uma equipe mínima (três integrantes) e com padrões de 

cobertura assistencial, que guardam coerência com as linhas prioritárias de 

ação preconizadas (31). No Brasil, ao contrário, predominam equipes com 

número maior de integrantes (entre 10 a 12): médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e técnicos em saúde 

bucal.  

 Sobre as capacitações dos profissionais, observaram-se diferenças 

também significativas: em Portugal, há exigência de formação prévia em 

atenção primária à saúde; no Brasil, ao contrário, não há obrigatoriedade dessa 

formação (residências, especializações) na área de saúde familiar. Entretanto, 

percebe-se a existência de variados mecanismos compensatórios a essas 

insuficiências na experiência brasileira, com uma diversificada oferta de cursos: 

especialização em saúde da família, curso introdutório à ESF (obrigatório), 

capacitações nos ciclos de vida, vacinação, doenças crônicas.  
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 A partir de 2005, foi definido no Brasil um Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), visando à 

transformação do processo de formação, com ênfase na atenção básica à 

saúde. Em 2009, essa perspectiva foi ampliada com a criação do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE), que objetiva uma maior 

integração dos cursos de graduação em saúde às necessidades da atenção 

básica.  

 No Brasil, há dificuldade de fixar médicos na atenção primária à saúde. 

A realidade, em algumas regiões do país, é a do médico recém-formado, sem 

residência ou especialização, que pretende permanecer apenas 

temporariamente na atenção primária à saúde.  

 Não reside na localidade e, por isso, não está presente, diariamente, na 

USF, o que compromete o vínculo com a equipe e a população. Assim, outra 

iniciativa governamental diz respeito ao Programa de Valorização da Atenção 

Básica (PROVAB), cujo objetivo é levar médicos, dentistas e enfermeiros para 

municípios que têm dificuldade de contratar esses profissionais, 

particularmente pequenos municípios das regiões Norte e Nordeste.  

 Diferentemente de Portugal, as equipes da ESF, no Brasil, são 

constituídas de forma involuntária, a partir da ordem de classificação dos seus 

integrantes no processo seletivo. Isso tem ocasionado problemas de 

integração, o que traz dificuldades para o processo de trabalho na atenção 

primária à saúde brasileira.  

 Quanto ao processo de trabalho das equipes, aspectos como plano de 

trabalho unificador de ações, sobrecargas e resistências, reuniões coletivas 

(tomadas de decisão) e respeito pelas diferenças podem ser considerados 

semelhantes em ambos os países. Também, é semelhante a avaliação positiva 

na percepção dos entrevistados (9, 13, 20, 21).  

 Em ambos os casos, o trabalho em equipe contribuiu, de forma decisiva, 

para uma maior humanização dos serviços nas USF, com melhoria do acesso 

aos usuários (23), que se traduz no avanço da qualidade dos cuidados 

prestados.  

 Com relação à sobrecarga de trabalho, existem diferenças entre as 

experiências. Enquanto em Portugal, concentra-se na enfermagem, no Brasil 

existe uma sobrecarga generalizada para a equipe, em virtude da demanda 
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excessiva que, frequentemente, ultrapassa o padrão preconizado pelo 

Ministério da Saúde (1 000 famílias por equipe).  

 Um aspecto decisivo para a avaliação do trabalho em equipe encontra-

se na verificação das condições de trabalho, nas USF. Em Portugal, as 

melhores condições de infraestrutura contribuem, inegavelmente, para um bom 

desempenho das equipes e sua autonomia técnico-gerencial. No Brasil, 

existem sérias dificuldades nessas condições de infraestrutura da ESF: 

espaços físicos inadequados, déficit de material, equipes incompletas. Tais 

fatores têm comprometido o acesso e a qualidade da atenção prestada, o que 

levou o Ministério da Saúde a criar o Programa de Melhoria do Acesso e Quali-

dade da Atenção Básica (PMAQ-AB) (32).  

 Pode-se afirmar que a experiência portuguesa e brasileira, na atenção 

primária à saúde, guarda identidade nas ações desenvolvidas pelas equipes de 

saúde. Em Portugal, existem outros serviços no próprio âmbito dos cuidados 

primários à saúde (serviços responsáveis pelas atividades educativas), 

restringindo, assim, as ações das USF à parte assistencial. No Brasil, ao 

contrário, as equipes da ESF são responsáveis pela totalidade das ações 

assistenciais e preventivo-promocionais. Isso tem ocasionado dificuldades, 

levando o Ministério da Saúde a rever as composições dessas equipes, no 

sentido de ampliá-las (33).  

 Já em relação às ações de visita domiciliar, constata-se fragilidade na 

experiência portuguesa, com dificuldades dos profissionais para exercerem 

essa atividade. No Brasil, observam-se dificuldades quanto ao deslocamento 

das equipes e à sobrecarga de atendimento, principalmente do médico. 

Ressalta-se, no Brasil, a existência do Agente Comunitário de Saúde (ACS), 

que atua como elo entre a comunidade e a equipe. Esse profissional é 

responsável pela seleção das pessoas que necessitam da visita domiciliar.  

 Em ambos os países, predomina o enfoque clínico-curativo, com 

atendimento a usuários impossibilitados de locomoção.  

 Sobre a utilização dos sistemas de informação nas ações das equipes, 

observa-se o uso regular para o planejamento e o registro de atividades nas 

experiências estudadas.  Em Portugal, verifica-se uma informatização maior 

desse trabalho (atividades clínicas e administrativas), enquanto que, no Brasil, 

apesar da disseminação do Sistema de Informação Básica (SIAB), ainda per-
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sistem dificuldades na informatização (acesso e regularidade dos instrumen-

tos). Da mesma forma, existem semelhanças na utilização regular de 

protocolos de atenção (clínico-terapêuticos). 

 No Brasil, pesquisas atuais evidenciam queda na taxa de mortalidade 

infantil neonatal, associada à redução das mortes por doenças diarreicas e por 

infecções respiratórias (20, 34–37). Ademais, a melhoria, na satisfação dos 

usuários, também, está indicada nessas pesquisas (14). Em Portugal e no 

Brasil, as dificuldades de consolidação da atenção primária à saúde, como 

coordenadora da atenção, traduzem um modelo em transição ou um processo 

em construção.  

 Apesar da existência de limitações metodológicas (contextos distintos, 

períodos de investigação, padronização de instrumentos etc.), que tornam as 

discussões e suas conclusões passíveis de questionamento, foi possível 

dialogar com as experiências vivenciadas pelos dois países (com trabalho 

conjunto de pesquisadores brasileiros e portugueses), o que possibilitou o 

alcance dos objetivos pretendidos. Recomenda-se a realização de outras 

investigações de natureza comparativa, com os necessários ajustes 

metodológicos. 

 

CONCLUSÕES  

 

 A implantação das equipes de saúde primária em Portugal foi bem-

sucedida, pelo menos, até o momento da pesquisa, apesar de limitações, como 

a insuficiência da atenção primária à saúde, como coordenadora da rede de 

cuidados. Tanto em Portugal como no Brasil, merecem destaque os avanços 

obtidos: a avaliação positiva quanto às práticas de atenção primária à saúde, 

com evidências de maior acesso aos serviços, continuidade e humanização, 

salientando-se o trabalho em equipe como elemento central nessas mudanças. 
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Resumo:  

Introdução: Mudanças na Atenção Primária á Saúde Brasileira apontam para 

um momento de inflexão positiva na trajetória do Sistema de Saúde com a 

ampliação do acesso e da qualidade dos serviços. O trabalho em equipe, 

nesse contexto, vem sendo ressaltado como uma importante estratégia para o 

alcance da integralidade do cuidado. O objetivo, deste estudo, foi analisar o 

trabalho em equipe na atenção primária brasileira, na perspectiva das equipes 

e pacientes integrantes do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica.  

Método: Estudo transversal, com 17202 profissionais das equipes da 

estratégia saúde da família em 2012. Foram aplicados questionários, 

estruturados em formato eletrônico. O trabalho em equipe foi analisado 

considerando as seguintes dimensões de análise: a organização do processo 

de trabalho e a interação entre a equipe e desta com os pacientes. A análise 

estatística foi realizada pelas frequências absolutas e relativas das variáveis   

Resultados: No processo de trabalho, é destaque: àrea de abrangência da 

equipe definida (97,7%); apoio da gestão para implantação dos padrões do 

Programa Nacional para a melhoria do acesso e da qualidade (91,4%); 

programação de consultas para grupos prioritários (91,0%); existência de 
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47 

 

 

 

central de regulação de consultas especializadas (90,7%); construção de 

agenda de trabalho (90,4%); planejamento das ações nos últimos 12 meses 

(86,6%); acolhimento implantado (80%). Na interação: reuniões (98,2%); 

respeito aos hábitos culturais, costumes e religião do paciente (90,3%); 

considerar a opinião do usuário na organização do processo de trabalho 

(88,2%). Os desafios para as equipes giram em torno de: existência de 

conselho local de saúde (59,2%); intersetorialidade (59,6%); critérios de risco 

para definir o número de pessoas por equipe e suas áreas de responsabilidade 

(53,9%); discussão sobre projeto terapêutico singular (47,1%); avaliação da 

demanda espontânea (37,3%); o paciente sai da unidade com consulta 

agendada (26,1%); e existência de prontuários eletrônicos integrados com 

outros pontos da rede de atenção (11%). 

Conclusões: A atenção primária organizada, a partir de equipes, caminha no 

sentido de promover um maior acesso e qualidade dos serviços, mesmo não 

tendo assumido um papel de coordenação e integração da rede de cuidados, e 

exista fragilidade no protagonismo dos pacientes. 

Palavras-chave: Trabalho em equipe; Atenção Primária à Saúde; equipe de 

assistência ao paciente; Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de saúde, pautados na Atenção Primária à Saúde (APS), 

são mais eficazes no cuidado à população [1] [2-4]. Dessa forma, desde os 

anos 1990, há um intuito em diversos países de fortalecer as redes de 

cuidados, baseados na Atenção Primária à Saúde, com foco na medicina 

familiar [5, 6, 7, 8,9].  

No Brasil, a APS é desenvolvida pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) [9], que tem contribuído na redução da taxa de mortalidade infantil pós -

neonatal, além da redução das mortes por doenças diarreicas e infecções 

respiratórias [10,11]. A equipe da ESF é composta por: médico, enfermeiro, 

técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 

responsáveis por cerca de 3000 pessoas.  Integrada a essa composição, existe 

uma equipe de saúde bucal (dentista e técnico de saúde bucal). 
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Nesse sentido, em 2011, a APS torna-se oficialmente “porta de entrada” 

e ordenadora do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde 

[12]. Em coerência com essas transformações, se definiu uma nova política de 

Atenção Básica, em que se ressalta, nos seus fundamentos e diretrizes, o 

trabalho multiprofissional, interdisciplinar e em equipe, como forma de 

coordenação e gestão do cuidado integral [9]. Assim, ainda em 2011, o 

Ministério da Saúde instituiu o Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), que se caracteriza por induzir a 

ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da APS e está organizado em 

quatro fases: Adesão e contratualização, Desenvolvimento; Avaliação Externa 

e Recontratualização.  Em seus princípios organizativos, o PMAQ-AB destaca 

o trabalho em equipe multiprofissional [13]. Por definição, o trabalho em equipe 

é traduzido por interações interdisciplinares, nas quais todos os membros 

participam de atividades da equipe e há dependência mútua para atingir 

objetivos comuns [14,16]. Na APS, sua importância está justificada na 

complexidade de problemas que esta enfrenta.  

Neste estudo, toma-se como objeto de investigação o trabalho em 

equipe no contexto da APS, a partir do entendimento de que o trabalho em 

equipe, mais do que uma organização que contribui para o seu fortalecimento, 

deve ser entendido como uma condição essencial para a sua existência de 

forma ampliada. Portanto, parte-se do pressuposto de que, para a consolidação 

de uma APS, com acesso e qualidade, se faz necessária a organização do 

processo de trabalho em torno de equipes. Este artigo objetiva avaliar o 

trabalho em equipe na APS brasileira, considerando duas dimensões de 

análise: a organização do processo de trabalho e a interação entre a equipe e 

desta com o paciente.  

 

 MÉTODOS 

 

Desenho do estudo  

 Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa. 

Cenário do estudo 

 No Brasil, o Sistema Único de Saúde, em 2012, possuía 36361 

Unidades de Básicas de Saúde, 33404 equipes de Saúde da Família com 
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cobertura em 5297 municípios Brasileiros. Participaram do PMAQ-AB 17202, 

(51,5%) atuando em 14111 unidades básicas em 3944 municípios, 70,8% do 

seu total. 

 

Participantes  

 

Foram aplicados 17202 questionários entre profissionais de nível 

superior, indicados pelos gestores para responder a Avaliação Externa. O 

tamanho amostral foi de 17202 profissionais de nível superior, o que 

correspondeu a 51,5% das equipes de atenção básicas do Brasil em 2012, na 

proporção de um por equipe, e 65391 usuários, considerando 04 por equipe. O 

critério de inclusão para as equipes foi a adesão ao PMAQ-AB, e ser indicado 

pelos gestores para responder a Avaliação Externa, ou ainda, ser aquele com 

melhor conhecimento sobre o processo de trabalho da equipe. Quanto aos 

usuários, foi o de estar presente na unidade no momento da pesquisa e 

frequentar o serviço há 01 ano. 

 

Coleta dos dados 

 

 Os dados foram obtidos através de entrevista estruturada, em formato 

eletrônico, disponível em dispositivo móvel (tablet). O controle de qualidade dos 

dados foi realizado mediante validação das entrevistas, com a utilização do 

software: validador on-line do PMAQ-AB [17], com base nos critérios definidos 

no protocolo de análise da consistência e validação dos dados coletados [18].  

 

Análise dos dados 

 A escolha das variáveis (quadro 1) teve como base a matriz dos 

indicadores contidos no instrumento de avaliação externa do PMAQ-AB [19]. 

Para a sua validação, foi utilizada a técnica de consenso Delphi ou Delphos 

[20]. Foram convidados 13 especialistas, que participaram de três etapas de 

avaliação. A primeira foi presencial e aconteceu em uma oficina de trabalho, 

realizada em 10 de abril de 2013, do Departamento de Saúde Coletiva da 

UFRN. A segunda, anônima e confidencial, com envio por e-mail individual 

para cada membro do quadro de indicadores e variáveis, juntamente com um 
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convite explicando o objeto, o procedimento da técnica, incluindo prazos. Para 

julgamento dos indicadores/variáveis, usou-se a escala Likert, atribuindo uma 

pontuação entre 1 a 5, segundo os critérios: discorda totalmente; discorda 

parcialmente; nem concorda/nem discorda; concordo parcialmente e concorda 

totalmente. Na terceira etapa, as respostas foram devolvidas ao pesquisador e 

consolidadas. Em seguida, devolveu-se aos especialistas com a pontuação 

global dos indicadores para conhecimento e emissão de novo julgamento das 

variáveis. Os indicadores foram analisados quanto à importância atribuída 

pelos especialistas, valendo-se da seguinte classificação da média de pontos 

obtidos: (a) média < 3 = menor relevância (R); (b) média > 3 e < 4 = média 

relevância (RR) (c) média > 4 = grande relevância (RRR). Quanto ao grau de 

consenso, será considerado o desvio padrão em relação à média, sendo assim 

classificado: (a) DP < 1 = critério em consenso; (b) DP > 1 e < 3 = dissenso; (c) 

DP3 = grande dissenso.  

 O trabalho em equipe foi analisado nas dimensões: organização do 

processo de trabalho e interação. Para o processo de trabalho, as variáveis 

independentes categóricas são: planejamento das ações e apoio da gestão; 

programação das ações; processo de territorialização; organização da agenda; 

a equipe coordenadora do cuidado e a integração com a rede de assistência à 

saúde; acolhimento. Para a interação, foram: a realização de reuniões de 

equipe, vínculo e responsabilização e canal de comunicação equipe-paciente.  

 

Quadro 1. Dimensões e subdimensões para análise do trabalho em equipe na 
APS. Brasil, 2012 

Dimensões Subdimensões 

Organização do Processo de 
Trabalho 

Planejamento das ações e apoio da 
gestão; processo de territorialização;  
organização da agenda;  
a equipe coordenadora do cuidado; 
integração com a rede de assistência 
à saúde; acolhimento. 

Interação entre equipes e destas com 
os usuários 

Realização de reuniões de equipe,  
vínculo e responsabilização e  
canal de comunicação equipe-
paciente 

Fonte: elaboração própria 
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Realizou-se análise descritiva mediante frequências absolutas e relativas 

das variáveis, através do programa Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS).  

 

Considerações éticas 

O projeto multicêntrico “Avaliação da Atenção Básica no Brasil estudos 

multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade e satisfação dos usuários” foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, sob o número 21904 em 13/03/ 2012, e está em 

consonância com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

 

 RESULTADOS  

 

 Organização do processo de trabalho 

 

O processo de trabalho, de acordo com a tabela 1, está organizado com 

base no planejamento das ações, na definição de prioridades, identificação de 

problemas e plano de ação. Destaca-se o apoio da gestão na implantação dos 

padrões do PMAQ-AB. Porém, há dificuldades no monitoramento e avaliação 

das atividades planejadas. Pode-se observar a existência de uma área de 

responsabilidade definida e que os percentuais de população estão 

aproximados dos padrões nacionais.  

Um pequeno percentual de equipes possui população sem 

cadastramento em torno de sua área, as quais são atendidas pelas equipes. 

Os prontuários, em sua maioria, estão organizados por núcleos familiares. 

Percebem-se baixos percentuais no uso de critérios de risco, para definir o 

número de pessoas e a área de responsabilidade da equipe, assim como a 

avaliação de demanda espontânea. A maioria das equipes está organizada 

para realizar visitas domiciliares e atividades comunitárias. Também, 

desenvolvem ações para grupos prioritários. Ha pactuação e compartilhamento 

da agenda entre a equipe. Porém, existem dificuldades na reserva de vagas 

pós-consulta e no agendamento. Observa-se, há uma central de regulação 

para marcação de consultas especializadas. Porém, são poucas as equipes 
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que definem um percurso para o usuário na rede de atenção. Observa-se 

pouca integração das equipes com a rede de assistência e com outros pontos 

da rede de atenção. É expressivo o número de acolhimento implantado com 

destaque para reserva de vagas para o mesmo dia. Pode-se notar que as 

insuficiências dizem respeito ao baixo percentual de equipes, que tem acesso 

às capacitações para avaliar riscos e vulnerabilidades.  

 

Tabela 1 – Distribuição dos entrevistados segundo subdimensões e 
indicadores da organização do processo de trabalho das equipes de Atenção 
Básica, Brasil, 2012. 
 
 

Indicadores n % 

Planejamento da equipe e ações da gestão para organização do 
processo de trabalho 

17202  

Planejamento das ações nos últimos 12 meses  86,6 
Definição de prioridades  80,6 
Identificação de problemas  79,4 
Estabelecem um plano de ação  76,5 
Definição de metas para o monitoramento e avaliação do plano de 
ação 

 67,9 

Realização de autoavaliação  81,7 
Recebem apoio da gestão para o planejamento e organização do 
processo de trabalho 

 74,2 

Existência de apoio da gestão para implantação dos padrões do PMAQ  91,4 
Questões ambientais (acesso à terra)  55,6 
Intersetorialidade  59,6 
Envolvem atores da comunidade  57,0 

Processo de territorialização 17202  
Área de abrangência definida  97,7 
Número de pessoas sob a responsabilidade da equipe 
Até 3000 
3001 a 4000 
> 4000 

  
 47,7 
 31,7 
 20,6 

População descoberta em torno das áreas  33,6 
Atendimento à população descoberta  87,7 
Prontuários organizados por núcleos familiares  79,6 
Critérios de risco para definir o número de pessoas por equipe  53,9 
Critérios de risco para definir as áreas da equipe  53,9 
Avaliação da demanda espontânea nos últimos doze meses  37,3 
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  Tabela 1. (cont) 

Organização da agenda    
Programação de consultas para grupos prioritários   91,0 
Agenda semanal de atividades pactuadas entre profissionais   81,2 
Agenda compartilhada entre os profissionais   77,3 
Atividades na comunidade e grupos de educação em saúde   78,5 
Visitas domiciliares   77,0 
Reserva de vagas pós-consulta   62,8 
Agendamento disponível em qualquer dia ou horário   55,3 

A equipe coordenadora do cuidado e integração com a rede 
de assistência à saúde 

   

Existência de central de regulação de consultas especializadas    90,7 
A equipe procura resolver os problemas do usuário na unidade 
de saúde 

  72,5 

A unidade marca a consulta e avisa posteriormente ao usuário   61,0 
Fluxo de comunicação institucionalizado entre a unidade de 
saúde e a central de regulação 

  49,5 

Registro de encaminhamento de usuários de risco   46,3 
Protocolos de definição de prioridades para o encaminhamento   42,7 
O usuário sai da unidade com consulta agendada   26,1 
O usuário recebe ficha de encaminhamento e orientações   20,3 
Prontuários eletrônicos implantados   14,0 
Prontuários eletrônicos integrados com outros pontos da rede de 
atenção 

  11,0 

Existe percurso definido para o usuário   0,8 

Acolhimento à demanda espontânea    
Reserva de vagas para atendimento no mesmo dia   92,2 
Acolhimento implantado   80,0 
Escuta e avaliação das necessidades dos usuários e 
atendimento de emergência 

  72,8 

Avaliação de risco e vulnerabilidade   70,2 
A equipe recebe capacitação em avaliação de risco e 
vulnerabilidade 

  46,3 

Fonte: banco de dados da avaliação externa PMAQ-AB primeiro ciclo, 2012. 
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 Interação 

 

Na Tabela 2, observa-se que a maioria das equipes realiza reuniões, 

onde são abordadas a organização do processo de trabalho e as discussões 

de casos. É incipiente a discussão de projeto terapêutico singular e a 

qualificação das equipes através de apoio matricial. Um aspecto potencial diz 

respeito ao vínculo e a responsabilização que apresenta altos índices 

percentuais em seus aspectos. Sobre a existência de canal de comunicação 

com o usuário há divergência entre as respostas dos usuários e da equipe. As 

equipes referem considerar a opinião dos usuários na organização do processo 

de trabalho e haver canal de comunicação para sua demanda. Para o usuário 

além de haver insuficiência nos conselhos locais e pesquisas de satisfação, 

desconhecem os mecanismos institucionais de participação.  

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos entrevistados, segundo subdimensões e 
indicadores da interação entre a equipe e desta com o usuário. Equipes de 
Atenção Básica, Brasil, 2012. 
 
 
Indicadores n % 

Realização de reuniões e temas abordados                                             17202 

Existência de reuniões de equipe  98,2 

Discussão sobre o processo de trabalho 95,4 

Discussão sobre o planejamento das ações 93,9 

Discussão sobre casos atendidos 87,8 

Discussão sobre indicadores e informações de saúde 77,7 

Discussão sobre projeto terapêutico singular 47,1 

Qualificação clínica com apoio de equipe matricial (Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família e Centro de Atendimento Psicossocial) 

46,9 
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Tabela 2 (cont) n % 

Vinculo e responsabilização na percepção do usuário 65391  

O usuário se sente respeitado pelos profissionais quanto aos 

seus hábitos culturais, costumes e religião 

 90,3 

Tempo de consulta médica suficiente para falar de suas 

preocupações ou problemas 

 78,2 

Tempo de consulta de enfermagem suficiente para falar de suas 

preocupações ou problemas 

 74,4 

Tempo de consulta com o dentista suficiente para falar de suas 

preocupações ou problemas 

 34,5 

É  atendido pelo mesmo médico  82,2 

É atendido pelo mesmo enfermeiro  75,3 

É chamado pelo seu nome pelos profissionais  91,4 

A equipe pergunta durante a consulta por seus familiares  34,2 

Recomenda a unidade de saúde a um amigo ou familiar  85,3 

Mudaria de equipe ou unidade de saúde caso queira  17,4 

Estar satisfeito com o cuidado recebido  78,8 

Canal de comunicação com o usuário 17202  

A equipe   

Considera a opinião do usuário na organização do processo de 

trabalho 

 88,2 

Canal de comunicação para as demandas dos usuários  72,9 

Conselho local de saúde  59,2 

Pesquisa de satisfação do usuário  36,6 

O usuário 65391  

Conhece a existência de telefone da ouvidoria ou central de 

reclamações no município 

 21,1 

Consegue fazer reclamações/sugestões na unidade de saúde  17,0 

Fonte: banco de dados da avaliação externa PMAQ-AB primeiro ciclo, 2012 
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DISCUSSÃO 

 

 Organização do processo de trabalho  

 

O estudo revelou aproximação com pesquisas anteriores, realizadas no 

Brasil, e que indicaram percentuais aproximados aos atuais [21,22]. Quanto à 

organização do processo de trabalho, com base nos parâmetros do PMAQ-AB, 

talvez, pelos mecanismos indutores presentes, identifica-se como expressivo o 

apoio da gestão. É importante ressaltar que, com o PMAQ-AB, houve 

reformulação no financiamento da Atenção Primária no Brasil, o repasse de 

recursos financeiros está vinculado à melhoria das condições de trabalho e da 

qualidade da atenção, assim como no investimento dos trabalhadores [13]. 

Observaram-se atividades de programação, notadamente. na construção das 

agendas de trabalho, na pactuação de metas com os municípios, na utilização 

de informações epidemiológicas e do Sistema de Informação da Atenção 

Básica. Destacam-se a preocupação com as questões de risco biológico e 

vulnerabilidades individual, familiar e social (violência e drogas). Verificam-se 

fragilidades como pouca participação social e de intersetorialidade nas ações 

de saúde, além das questões ambientais (acesso a terra). A clássica 

“orientação para comunidade” [2] mostra-se, ainda, incipiente na realidade 

brasileira da APS. 

 A maioria das equipes define suas áreas de abrangência através de um 

processo de territorialização bem estabelecido. Atualmente, a cobertura 

populacional, estimada pelas equipes da APS, ganha relevo como indicador 

universal na pactuação de diretrizes e metas do SUS [23]. Entretanto, ainda, 

são baixos os percentuais de equipes que consideram critérios de risco e 

vulnerabilidade e estudos de demanda espontânea na definição do número de 

pessoas sob sua responsabilidade. Faz-se necessário destacar que, embora a 

média de pessoas, sob a responsabilidade da equipe, esteja dentro da 

recomendação do Ministério da Saúde [9], esse número é considerado 

elevado, se considerarmos que, no Brasil, as equipes são responsáveis por um 

grande número de atividades [24]. A existência de percentuais significativos de 

populações descobertas, que são atendidas pelas equipes, se de um lado 
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também, representa fato que compromete o processo de trabalho, uma vez que 

contribui com sobrecargas de atividades, por outro lado, cumpre o princípio do 

SUS da universalidade. Situação semelhante é observada no Reino Unido e 

Dinamarca, onde os profissionais, também, desenvolvem ampla gama de 

tarefas, que incluem, entre outras, atividades de prevenção, atenção curativa 

aguda, tratamento para pacientes com condições crônicas e tratamento de 

emergências esses profissionais são responsáveis por uma lista aproximada de 

2250 pessoas [25]. Salientamos, ainda, a preocupação central com a 

organização dos prontuários por núcleo familiar, no sentido preconizado por 

Starfield [2].  

Predominam ações para usuários que necessitam de atendimento 

contínuo, com uma agenda semanal pactuada e compartilhada entre os 

profissionais. Isso contribui com o desenvolvimento da interdisciplinaridade e 

da interação tão necessários para um trabalho em equipe. Uma equipe se 

constitui no compartilhamento das ações, baseado na divisão de atividades e 

de responsabilidades de acordo com a formação técnica de seus profissionais 

[14]. 

 O desenvolvimento de atividades na comunidade, de educação em 

saúde, além de visitas domiciliares, são destacadas nas agendas, o que aponta 

para uma prática ampliada de ações de saúde. As visitas em domicílio, são 

uma prática bem avaliada pelas famílias na APS brasileira e as atividades de 

grupo representam uma oportunidade para estimular a ação comunitária. 

Ambas as atividades favorecem ao estabelecimento de vínculo, ao bom 

relacionamento com as famílias acompanhadas e ao processo de orientação 

aos cuidados de saúde [26]. No que se refere ao trabalho dentro da unidade de 

saúde, ficou evidente a existência de dificuldades, por parte das equipes, em 

atender os usuários fora da situação de consulta, com restrições aos dias e 

horários de agendamento.  

Sobre a coordenação do cuidado, a existência de central de marcação 

de consultas não garante o acesso do usuário ao especialista. A maioria das 

equipes aponta dificuldades nesse agendamento. Referem, ainda, falta de um 

fluxo institucionalizado de integração dessa central à rede de cuidados, 

ausência de um percurso assistencial definido para os usuários, indefinição de 

prioridades para o encaminhamento, uma vez que não há protocolos para tal 
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fim. Aspecto relevante é que, em sua maioria, as equipes não têm registro dos 

encaminhamentos de usuários de risco. 

Em pesquisa anterior, realizada em quatro centros urbanos brasileiros, 

constatou-se realidade semelhante, onde apesar da criação de estratégias para 

estabelecer a comunicação entre a rede de atenção, persistem entraves à 

garantia do cuidado integral e que a ausência de regulação e de fluxos formais 

para a atenção hospitalar torna incompleto o processo de integração da rede. A 

quase ausência de contrareferências também minimiza as possibilidades de 

coordenação dos cuidados pela equipe de APS [22].Em muitos países, a 

fragmentação do atendimento e os problemas de coordenação e continuidade 

de tratamento independem do tipo de sistema de saúde. Dentre as principais 

barreiras, destaca-se a existência de diferentes prestadores de serviços de 

saúde [25]. Sistemas, nos quais não existe uma estratégia de coordenação, 

estão mais propensos a problemas de fragmentação. Fortalecer a medicina de 

família e comunidade, foi a estratégia mais comum em todos os países, 

associada à eficiência econômica e à preocupação com as necessidades do 

paciente [25].  

Organizar os serviços em Rede de atenção constitui uma saída para a 

crise contemporânea dos sistemas de atenção à saúde, há evidências de que 

países, que organizaram seus serviços em Rede, conseguiram melhorar seus 

resultados sanitários e econômicos dos sistemas de saúde [27]. A literatura 

ressalta que o trabalho em equipe se constitui em condição para a 

coordenação do cuidado [28]. Os desafios, para que a equipe APS, no Brasil 

seja coordenadora da Rede de Atenção, passam por questões relativas ao 

financiamento, à gestão e à valorização social e política da APS, entre outras 

questões [4]. 

É destaque, nessa pesquisa, a inexistência de prontuários eletrônicos 

integrados à rede de atenção. Sobre isso, a literatura ressalta que a utilização 

de prontuários eletrônicos favorece a contrareferência logo após a consulta 

com o especialista. Entretanto, estudo realizado mostra que esse tipo de 

registro tem deslocado a organização dos prontuários familiares para fichas 

individuais, o que pode comprometer o enfoque familiar. Recomenda-se o 

desenvolvimento de ferramentas de informática, que permitam a formação de 

prontuários eletrônicos familiares, a partir de entradas individuais [26]. A 
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ausência de percurso definido para o usuário na rede de atenção compromete 

e fragiliza a APS no seu papel de coordenação do cuidado e de porta de 

entrada no sistema de saúde. 

Nas unidades de saúde, o acolhimento está bem estruturado e funciona 

como um facilitador do acesso e da humanização, onde se realiza escuta e 

avaliação das necessidades dos usuários. É expressivo o número de equipes 

que atendem as urgências, emergências, avaliação de risco e vulnerabilidade. 

Ressalta-se também, a existência de reserva de vaga para o atendimento no 

mesmo dia e a marcação na agenda da equipe, quando necessário. Isso facilita 

o acesso ao serviço e contribui com a função da APS, como “porta de entrada” 

do sistema de saúde [12]. Porém, a maioria dos profissionais não possui 

capacitação, o que pode comprometer a qualidade dessa atividade.  

 

Interação  

 

O fato do usuário se sentir respeitado pelos profissionais em relação aos 

seus hábitos culturais, costumes e religião, indica a construção de vínculo e 

responsabilização, e traduz a “competência cultural” na APS brasileira [2]. 

Quanto à disponibilidade de escuta nas consultas, os usuários referem 

satisfação e consideram ser esse tempo suficiente para expressarem suas 

necessidades. Estabelecer um tempo de consulta pode significar limitação na 

liberdade profissional [29], podendo comprometer o ato do cuidado. No 

contexto da pesquisa, a satisfação do usuário com o tempo destinado à 

consulta indica a possibilidade para a criação de vínculo e interação. Outro fato 

importante para a construção do vínculo é o usuário ser atendido pelo mesmo 

médico e enfermeiro, assim como a equipe chamar o usuário pelo seu nome, o 

que reforça a continuidade da atenção [30].  

 Pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) no Brasil, constatou que, para 80,7% dos entrevistados, o atendimento, 

que foi realizado pela equipe de Saúde da Família, é melhor do que o serviço 

do SUS [31]. Essa realidade se ratifica na pesquisa atual, pois a maioria dos 

usuários refere que o cuidado recebido pela equipe é “muito bom” ou “bom”, e 

não mudaria de equipe ou de UBS, além de recomendar essa unidade de 

saúde para um amigo ou um familiar. A construção de vínculo depende de 
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como as equipes se responsabilizam pela saúde da população sob seu cuidado 

[32]. Assim, ao referir que a falta de material ou equipamentos não prejudica 

seu atendimento, observa-se que a satisfação dos usuários está mais 

vinculada ao modo como ele é atendido do que a estrutura física dos serviços. 

Sobre a preocupação com a família, observa-se que a maioria das equipes não 

pergunta sobre os familiares durante o atendimento. Isso representa fragilidade 

no aspecto da centralidade na família.  

A expressiva realização de reuniões pelas equipes favorece a criação de 

uma cultura comum de construção coletiva e indica a existência de um espaço 

de encontro no ambiente de trabalho, o que favorece a integração e possibilita 

o desenvolvimento da ação comunicativa [33, 34], tão necessárias no trabalho 

em equipe, na perspectiva da articulação de saberes e na construção de um 

trabalho compartilhado. A ação comunicativa favorece a construção de um 

novo e democrático agir nas práticas de saúde, buscando uma compreensão 

do mundo, na qual a teoria e a prática estariam interligadas através de ações 

concretas numa dinâmica de interação entre os atores envolvidos [33]. 

Aspectos importantes, para o processo de interação entre a equipe e 

que se revelou frágil na pesquisa, foram a discussão sobre um projeto 

terapêutico singular (PTS) e a qualificação clínica com apoio de equipe 

matricial. O PTS, por se constituir em uma estratégia de cuidado da prática 

multiprofissional, cujo objetivo é o resgate da cidadania, através da 

singularização das necessidades do usuário com a participação da família e da 

rede social desses sujeitos, exige da equipe certo grau de interação e maior 

clareza sobre os papéis que desempenham na equipe [26]. A incipiência, na 

realização dessa prática, sinaliza não só fragilidade no processo de interação 

entre os profissionais, mas, também, que a equipe não avançou enquanto 

atividade inovadora. O apoio matricial das equipes constitui uma estratégia com 

potencial para aproximar o especialista dos profissionais da atenção primária, 

qualificando-os clinicamente e enfrentando conjuntamente as dificuldades em 

seu espaço de trabalho [26].  

O estudo revela insuficiências na participação dos usuários. A literatura 

destaca [26] que a avaliação da satisfação dos usuários dos serviços de saúde 

contribui na tomada de decisão compartilhada para repensar as práticas 

profissionais, reorganizarem o processo de trabalho, realocar recursos, 
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readequar ações, redefinir objetivos e contribuir para melhorar os problemas 

dos serviços de saúde.  

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho em equipe, na APS brasileira, no que diz respeito às 

dimensões de análise, indicadas no objetivo, se caracteriza por desenvolver 

ações que têm contribuído para ampliar o acesso e a qualidade na oferta de 

serviços de saúde e no seu reconhecimento social. Entretanto, não avançou na 

participação da sociedade nos serviços de saúde, apresenta limitações na 

função de coordenação do cuidado pelas equipes de APS e a integração da 

unidade de saúde com a rede de atenção é quase inexistente. Os esforços do 

governo brasileiro devem caminhar no sentido de superação dessas 

dificuldades. 

Dada a importância, desse processo avaliativo, desenvolvido pelo 

PMAQ-AB, o governo brasileiro está desenvolvendo a sua continuidade em um 

segundo ciclo (2º ciclo), com ampliação dos seus objetos, o que possibilitará a 

realização de novos estudos no âmbito da atenção primária brasileira.  

 

Conflito de interesse: Os autores declararam não haver conflito de interesse. 

Os autores participaram da pesquisa de avaliação externa do PMAQ-AB. 

Financiamento: Não houve 
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5.3 Artigo 3 –   Grau de satisfação dos usuários com o trabalho em equipe na 

Atenção Primária , Brasil. Foi enviado para a Revista Cadernos de Saúde 

Pública. Qualis B2 para Medicina II e A2 para Saúde Coletiva e A2 para 

Enfermagem. 
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RESUMO 

 

Objetivo: avaliar os fatores associados ao grau de satisfação do usuário em 

relação ao trabalho em equipe, no Programa de Melhoria da Atenção Básica, 

Brasil. Método: estudo, com delineamento transversal, de abordagem 

quantitativa, realizado por meio de dados obtidos da “Pesquisa de Avaliação 

Externa do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica”, no Brasil, que se caracterizou como um estudo multicêntrico. A coleta 

de dados foi realizada em 2012, com amostra de 65391 usuários dos serviços 

primários de saúde residentes na zona urbana e rural dos 3977 municípios 

brasileiros. Os dados foram armazenados e analisados, utilizando-se o 

programa Statistical Package for Social Sciences. Realizou-se estatística 

descritiva, análise bivariada e regressão logística múltipla, considerando como 

variável dependente o “grau de satisfação do usuário com o trabalho em 
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equipe” e variáveis independentes daquelas que compuseram o questionário 

dos Módulo II e Módulo III e que apresentaram pertinência teórica para o 

estudo. 

Resultados: de maneira geral, os usuários mostraram-se satisfeitos com o 

trabalho em equipe. Associou-se com o grau de satisfação: a faixa etária; a 

escolaridade; a raça; a falta de material prejudicar o atendimento e a equipe 

conseguir marcar consulta para outros profissionais. 

Conclusão: os resultados sugerem que os fatores associados estão 

relacionados diretamente ao cuidado prestado e refletem em uma resolução 

concreta das necessidades do usuário. 

Palavras-chave: satisfação do usuário, Atenção Primária em Saúde, equipe de 

assistência ao paciente. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the factors associated with the user satisfaction degree 

with teamwork Improvement Primary Care Program, Brazil.  

Methods: quantitative approach study with cross-sectional design, performed 

using data obtained from the "Access External Evaluation Survey and Quality 

Primary Care Improvement Program" in Brazil, which was characterized as a 

multicenter study. Data collection was carried out in 2012, with a sample of 65 

391 primary health services users in the urban and rural areas, of the 3977 

Brazilian municipalities. Data were stored and analyzed using the Statistical 

Package for Social Sciences. Data were stored and analyzed using the 

Statistical Package for Social Sciences. A descriptive statistics were performed, 

bivariate analysis and multiple logistic regression, considering how dependent 

variable "user satisfaction degree and teamwork" and independent variables 

those that formed the Module II and Module III questionnaire and presented 

theoretical relevance to the study. 

Results: generally the users were satisfied with the teamwork. Was associated 

with the satisfaction degree: the age group; schooling; race; the materials lack 

harm the service and the staff can make an appointment to other professionals. 

Conclusion: the results suggest that the associated factors are related directly 

to the care provided, and reflect in a user needs concrete resolution. 
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a APS 

constitui a “porta de entrada” e ordenadora do acesso universal e igualitário às 

ações e serviços de saúde1. Nesse sentido, a Estratégia Saúde da Família 

(ESF) constitui a principal estratégia de APS no país. Uma das características 

inovadoras, da ESF, é o processo de trabalho das equipes, baseado na criação 

de vínculo e na responsabilização do cuidado2,3. 

A ampliação nacional das equipes de ESF exigiu a construção de 

ferramentas de avaliação da implantação da ESF e seu acompanhamento 

permanente em busca de melhores resultados de saúde à população atendida. 

Nesse sentido, desde a década de 1990, vários estudos tiveram como objeto a 

avaliação da ESF, sendo escassos estudos de avaliação a partir da perspectiva 

do usuário4. A percepção do usuário é essencial para dimensionar ações que 

possibilite uma atenção qualificada voltada para as suas reais necessidades, 

servindo para direcionamento e planejamento do serviço.5 

Na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, a satisfação do 

usuário constitui um dos aspectos fundamentais. Uma das iniciativas mais 

recentes do Ministério da Saúde do Brasil para avaliação de aspectos da 

qualidade da APS, incluindo a satisfação do usuário, é o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB), seu 

objetivo é induzir a ampliação do acesso aos serviços, a melhoria das 

condições de trabalho e da qualidade da atenção e o investimento no 

desenvolvimento dos trabalhadores da APS6.     

O Programa está organizado em quatro fases, que se complementam e 

que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da 

AB, a saber: a adesão dos municípios ao Programa; contratualização dos 

compromissos e indicadores, a serem firmados entre as Equipes de Atenção 

Básica e os gestores municipais e desses com o Ministério da Saúde, num 

processo que envolve pactuação regional e estadual e a participação do 

controle social; desenvolvimento dos processos para cumprimento desses 
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compromissos e recontratualização. A terceira fase consistiu na avaliação 

externa, em que se realizou um conjunto de ações, objetivando averiguar as 

condições de acesso e de qualidade da totalidade de municípios e Equipes da 

Atenção Básica participantes do Programa. Essa fase subdivide-se em três 

dimensões: gestão, equipes e usuários.  A quarta fase é a da 

recontratualização, que deve ocorrer após a certificação das Equipes de 

Atenção Básica. De acordo com a avaliação de desempenho das equipes, será 

pactuado um novo contrato de indicadores de qualidade. Isso deverá estimular 

a institucionalização de um processo cíclico e sistemático, a partir dos 

resultados alcançados pelas equipes6. 

O PMAQ-AB destaca o trabalho em equipe multiprofissional como um 

dos principais princípios da APS e inova ao propor a mensuração da satisfação 

dos usuários, como uma das dimensões para avaliar a qualidade. 

A satisfação do usuário emerge como um indicador de qualidade dos 

serviços de saúde que está ligada à maior adequação e promoção de reais 

mudanças nas práticas de saúde. Frente à inovadora proposta de Atenção à 

Saúde, baseada nos princípios de integralidade, do cuidado à saúde e de 

humanização, a participação e a satisfação do usuário surgem como 

elementos–chave na formulação de suas ações, possibilitando mudanças no 

modelo assistencial7.  

A qualidade em saúde, que deve ser a imagem objetivo das reformas de 

cuidado, é descrita entre outras abordagens avaliativas na perspectiva de 

Donabedian8, como a tríade clássica infraestrutura, processos e resultados.  

Esta abordagem recolocou a avaliação da satisfação dos usuários como 

fundamental e complementa a visão do médico e da comunidade. Os usuários 

avaliam a qualidade em relação à resolubilidade dos serviços, o que possibilita 

julgar aspectos descritos como eficácia efetividade, eficiência, conformidade, 

equidade, adequação e legitimidade9. 

A avaliação do usuário se baseia em padrões subjetivos, partindo de 

percepções de ordem cognitiva e afetiva, o que requer uma comparação entre 

a experiência vivida e critérios subjetivos do usuário. Os elementos 

contemplados, envolvem uma ou mais combinações de ideal de serviço, 

serviço merecido, experiências passadas em serviços similares e um nível 

mínimo de qualidade desejável10. 
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Apesar da APS Brasileira caracteriza-se por trabalho multiprofissional, 

interdisciplinar e em equipe como forma de coordenação e gestão do cuidado 

integral; adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes; bem como estimular a participação dos 

usuários  e ter contribuído para expressiva melhoria na cobertura e acesso aos 

serviços de saúde, ainda, está marcada pela qualidade dos serviços abaixo do 

esperado11, e que o trabalho das equipes, proposto pelo Ministério da Saúde, 

nem sempre corresponde às necessidades dos usuários desses serviços12, 

cabe indagar: em que medida o cuidado ofertado pelas equipes de APS tem 

promovido a satisfação do usuário? Mediante o exposto, o objetivo deste artigo 

é avaliar os fatores associados ao grau de satisfação do usuário, em relação ao 

trabalho em equipe no Programa de Melhoria do acesso e da qualidade na 

Atenção Básica, no Brasil. 

 

 

MÉTODO 

 

Estudo com delineamento transversal de abordagem quantitativa utilizou 

dados da “Pesquisa de Avaliação Externa do Programa de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica”, realizada no Brasil, em 2012, a qual se 

caracterizou como um estudo multicêntrico, conduzido por seis instituições 

brasileiras, que reuniram 45 Instituições de Ensino/Pesquisa com o apoio do 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.  

Teve como cenário as 13920 unidades básicas de saúde cujas equipes 

aderiram ao primeiro ciclo do PMAQ-AB, localizadas nas zonas urbana e rural 

dos 3977 municípios brasileiros que representa 71,4% do total de 5570. A 

amostra foi de 65391 usuários dos serviços primários de saúde, residentes na 

zona urbana e rural dos municípios brasileiros, cujos critérios de inclusão 

foram: estar presente na Unidade Básica de Saúde (UBS), para realizar 

qualquer tipo de procedimento no momento da coleta de dados e ter 

frequentado o serviço há, pelo menos, 1 ano. E 17202 profissionais na 

proporção de um por equipe. O critério de inclusão para as equipes foi ter 

aderido ao PMAQ-AB Avaliação Externa, ou, ainda, ser aquele com melhor 

conhecimento sobre o processo de trabalho da equipe. 
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Os dados foram coletados através de entrevistas estruturadas, em 

formato eletrônico, disponibilizadas em tablets, enviados ao Ministério da 

Saúde e organizados em um banco de dados. A validação das entrevistas foi 

realizada através da utilização do software: validador on-line do PMAQ-AB, 

cujos critérios de validação foram: tempo para entrevista: mínimo de 15 e 

máximo de 60 min, a data e o horário da entrevista, a totalidade de 

preenchimento, o total do “não sabe e não respondeu” que não deveria ser 

superior a 5%. 

O   instrumento para a realização da pesquisa de avaliação externa do 

PMAQ-AB está organizado em quatro módulos: Módulo I – Observação na 

Unidade de Saúde (UBS); Módulo II – Entrevista com um profissional sobre o 

processo d e trabalho da Equipe de Atenção Básica (EqAB) e verificação de 

documentos na UBS; Módulo III– Entrevista na unidade de Saúde, com usuário 

e Modulo IV– Entrevista com gestor e equipe 6. 

Na construção desse artigo, selecionaram-se dimensões e variáveis 

contidas no questionário dos módulos II e III, disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde. Para a definição de dimensões de análise e seleção das variáveis, 

partiu-se da concepção teórica de que o trabalho em equipe é caracterizado 

pelas dimensões complementares de trabalho e interação e que, no contexto 

da APS, o trabalho em equipe tem como finalidade a integralidade do cuidado 

em saúde13. 

O grau de satisfação dos usuários foi mensurado pela nota atribuída 

pelo usuário à equipe, com variação entre 0 a 10, sendo considerado de 0 a 6,9 

como insatisfeito e de 7 a 10 como satisfeito, e analisado através das seguintes 

dimensões e variáveis:  

a) Perfil sóciodemográfico do usuário: sexo, idade, raça/cor, anos de estudo, 

região, mora com companheiro, aposentado, trabalho remunerado, bolsa 

família;  

b) Dimensão satisfação com o cuidado recebido: a falta de material prejudica 

no atendimento; usuários que, caso pudessem, mudariam de equipe; usuários 

recomendariam a unidade a um amigo ou familiar;  

c) Dimensão processo de trabalho em equipe abrangeu as variáveis: existência 

de população descoberta em torno de sua área; a equipe realiza atendimento 

de urgência e emergência; a equipe organiza a agenda para atividades na 
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comunidade e grupos de educação em saúde; a equipe programa consultas e 

ações para usuários pertencentes a grupos prioritários (que necessitam de 

atendimento contínuo); a equipe realiza renovação de receitas para usuários de 

cuidados contínuos; a equipe reserva vagas ou horário de fácil acesso, para 

que os usuários possam tirar dúvidas pós-consulta ou mostrar a evolução de 

sua situação; a equipe busca resolver o problema do usuário na própria 

unidade de saúde; a equipe consegue marcar consulta para outros 

profissionais; a equipe marca a consulta e avisa posteriormente ao usuário. 

d) Dimensão interação  

 Entre a equipe: realiza reunião; discute planejamento das ações; discute 

casos; construção/discussão de projeto terapêutico singular; discute 

qualificação clínica, com participação de equipes de apoio matricial; 

programa ações com base em questões relacionadas à participação, 

como o envolvimento de organizações; discute o envolvimento de atores 

da comunidade na programação das ações;  

 Equipe com o usuário: a equipe dispõe de canais de comunicação que 

permitem aos usuários expressarem suas demandas, reclamações e/ou 

sugestões na atenção básica; a equipe realiza pesquisa de satisfação 

dos usuários; as equipes consideram a opinião do usuário na 

reorganização e qualificação do processo de trabalho, há conselho local 

de saúde. 

Os dados foram armazenados e analisados, utilizando-se o Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versão 17. Inicialmente, procedeu-se a 

análise descritiva das variáveis. Utilizou-se o Teste X2, com nível de 

significância de 5%, para buscar a associação entre as diversas variáveis 

analisadas e a satisfação do usuário.  

Para estimar o efeito independente das variáveis de controle sobre o 

desfecho (satisfação do usuário), foi realizada análise de regressão logística 

múltipla. Para compor o modelo de regressão logística optou-se por escolher 

as variáveis que apresentaram significância estatística de até 0,20 na análise 

bivariada. Devido à forte relação das variáveis independentes, entre si, fizeram 

parte do modelo final aquelas que não apresentaram nível de significância 

estatística de 5%, quando testadas, entre si, na análise bivariada, assim como 

as de grande relevância teórica. O modelo final foi ajustado pelo teste de 
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Hosmer/Lemeshow, o qual indicou um ajuste de 66%, sendo o mesmo 

considerado satisfatório para realizar inferências.  

O projeto multicêntrico “Avaliação da atenção básica no brasil, estudos 

multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade e satisfação dos usuários” foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, sob o número 21904, em 13/03/ 2012, e está em 

consonância com a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) 

 

RESULTADOS  

Dos entrevistados, 77,7% dos usuários eram do sexo feminino. A 

maioria com a faixa etária de16 a 39 anos (45%). Grande parcela dos usuários 

identificou-se como pardo/mestiço (45,%). Sobre a escolaridade, predominou o 

ensino fundamental (66,5%). Possuíam trabalho remunerado 31,4%. Houve 

predominância de usuários não aposentados (76,7%). Quanto a benefícios 

sociais, 39% possuíam família cadastrada no bolsa família. Dos entrevistados, 

71,3% viviam com companheiro (a). Quanto à procedência, a maioria dos 

entrevistados residiam nas regiões Sudeste 38,9%. No que se refere à variável 

de interesse, 86,5% dos usuários estão satisfeitos com o cuidado recebido. 

Dentre os profissionais 87,8% eram coordenadores da equipe. Sobre a 

profissão 5,8% eram médicos, 92,3% eram enfermeiros e 1,9% eram dentistas. 

Quanto a análise da satisfação do usuário segundo as características 

sóciodemográficas, verificou-se que o trabalho remunerado e morar ou não 

com companheiro não apresentaram significância estatística (0,445 e 0,123) 

respectivamente.  

Em relação às variáveis relacionadas à interação entre a equipe e entre 

a equipe e usuário das 11 variáveis independentes analisadas apenas três 

apresentaram significância estatística, quando associadas à variável de 

interesse, sendo elas: existência de conselho local de saúde ou instância 

colegiada equivalente; discussão/construção de projeto terapêutico singular e 

discussão de casos por parte da equipe. 
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Das nove variáveis, que compuseram o processo de trabalho da equipe, 

três apresentaram significância estatística na análise bivariada, sendo elas: a 

equipe consegue marcar consultas para outros profissionais; o usuário é 

atendido pelo mesmo enfermeiro e o usuário é atendido pelo mesmo médico. 

Observou-se significância estatística para todas as variáveis que 

compuseram o grupo satisfação com o cuidado recebido. 

A tabela 3 apresenta uma associação significativa entre satisfação e 

idade.  Os mais velhos mostraram-se mais satisfeitos com o serviço. No que se 

refere à escolaridade, apresentaram maior satisfação os usuários com Ensino 

Fundamental, destaca-se uma maior insatisfação entre usuários que possuem 

Ensino Superior. Em relação à raça, os indígenas mostraram-se mais 

insatisfeitos. Percebe-se, também, que a satisfação do usuário com o trabalho 

em equipe está associada a falta de material, não prejudicar o seu atendimento 

no serviço, bem como a possibilidade da equipe em marcar consultas para 

outros profissionais. 

 

DISCUSSÃO 

 

Nesse estudo, o perfil, observado na amostra de usuários, é similar a 

outras pesquisas3,4,14.  Ha um predomínio de mulheres. O padrão universal de 

utilização de serviços de saúde é que as mulheres utilizam mais serviços de 

saúde do que os homens15. Sobre isso, se pode inferir que, historicamente, no 

Brasil, os serviços de APS tiveram a sua organização centrada em ações 

programáticas, com programas voltados à saúde da mulher e da criança16-17. 

Assim, a presença de mulheres, nos serviços, ora se dava por procurarem 

atendimento individual, ora para seus filhos. Atualmente, é certo que o 

processo de trabalho, na APS, está organizado com centralidade na família e a 

partir da ampliação das ações, que abrangem o indivíduo em todo o seu ciclo 

de vida, o que poderia estimular a participação dos usuários do sexo 

masculino. Porém, ainda, é notório que a mulher seja o membro da família que 

mais procura o serviço de saúde, além de assumir a responsabilidade da 

procura por atendimento para seus familiares 14. 

Em relação aos fatores associados, quanto à escolaridade, observa-se 

diferença significativa na satisfação do usuário em relação ao, grau de 
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escolaridade. Os usuários mais satisfeitos são aqueles com estudo 

fundamental. Usuários com menor grau de instrução tendem a ser mais 

condescendente com os serviços, estando a sua satisfação atribuída a simples 

existência dos mesmos4. Não se tem claro, portanto, na literatura18, 

associações entre satisfação e escolaridade. 

A influência da escolaridade sobre a percepção do usuário, em relação à 

qualidade de serviços de saúde, parece não seguir um padrão rígido, devendo 

estar associada a outros fatores derivados da própria instrução do indivíduo. 

Em relação à associação entre satisfação e idade, merece destaque o 

grupo etário acima de 65 anos. Esse achado corrobora com estudos que 

afirmam que os usuários idosos tendem a ser mais tolerantes com os serviços 

por apresentarem características como maior carisma ou menores 

expectativas18. 

Constatou-se uma elevada insatisfação entre aqueles usuários que 

consideram que a falta de material, no serviço, sempre prejudica o seu 

atendimento. Porém, em relação a esta variável, situação contrária, também, 

ficou evidente. Isso pode significar que a satisfação está mais ligada ao modo 

como eles são atendidos do que com a estrutura física e provisão de materiais 

dos serviços. Não pretendemos dizer com isso que o cuidado pode ser 

prestado sem condições de estrutura, apenas estamos ressaltando o aspecto 

relacional desse processo, ou seja, o predomínio das tecnologias leves no 

processo de trabalho em saúde. O trabalho em saúde está baseado em uma 

inter-relação forte e decisiva para a eficácia do ato de cuidar. Muito se tem 

discutido sobre as tecnologias do processo de trabalho 19,20.    

As especificidades do trabalho em saúde demarcam um campo 

específico das práticas, sendo que estas se desenvolvem em um espaço de 

encontro e de intervenção denominado de espaço intercessor, enquanto 

espaço onde se processa a produção de ações de saúde e onde cada 

trabalhador potencialmente pode decidir coisas, ou seja, exercer certo 

autogoverno19,20.  O encontro entre os usuários com as equipes de saúde está 

permeado pela subjetividade de ambos e, nesses, os usuários comparecem 

trazendo demanda por vezes não explícita21. Sendo, portando, necessário 

algum grau de interação entre ambos. No trabalho em equipe, essa interação 

se traduz na ação comunicativa22 e nela a possibilidade de uma maior e melhor 
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aproximação com as necessidades e/ou expectativas desse usuário. Dessa 

forma, torna-se possível a construção de um agir democrático nas práticas de 

saúde, através de ações concretas numa dinâmica de interação entre os 

trabalhadores e usuários. 

Merece destaque, nesse estudo, a associação entre a equipe conseguir 

marcar consultas para outros profissionais e a satisfação. Essa realidade foi 

encontrada em estudos23, onde a marcação para outros profissionais era feita 

dentro da unidade de atenção básica, com base na referência médica. Situação 

contrária foi constatada em pesquisa recente no Brasil, onde são evidentes as 

dificuldades de articulação entre a APS e a atenção especializada 24,25. A 

existência de uma equipe, que se responsabilize pelo cuidado e que consiga 

dar resposta às necessidades de encaminhamentos dos usuários, é fato 

importante para a construção do vínculo. O papel desses profissionais refere-

se, ainda, ao apoio técnico, com informações sobre o processo saúde-doença, 

mas sem perder de vista o respeito à cultura, às crenças e ao espaço da 

população17,25.  Nesse sentido, a satisfação é atribuída a aspectos humanitários 

da relação equipe-paciente, quanto maior for o grau de resolução dessa equipe 

com relação a atender as necessidades dos usuários, maior será a sua 

satisfação. 

Os resultados da análise bivariada e o modelo final de regressão 

logística sugerem que os fatores associados à satisfação estão relacionados 

diretamente ao cuidado prestado. Fatores esses que se vinculam às resoluções 

concretas das necessidades do usuário. O estudo tem como limitação não 

incluir especificidades culturais, mesmo tendo contemplado as dimensões da 

qualidade reconhecidas internacionalmente. 
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Tabela 1 Perfil sóciodemográfico dos usuários de Unidade de Atenção Primária 
à Saúde, Brasil, 2012. 
 
 

Variáveis sóciodemográficas Frequência % 

Sexo   
Masculino 14.600 22,3 
Feminino 50.791 77,7 
Total 65.391 100 
   
Faixa Etária   
16-39 29.428 45,0 
40-64 25.334 38,7 
65 e mais 10.629 16,3 
Total 65.391 100 
   
Raça   
Branca 25.164 38,8 
Preta 7.966 12,3 
Amarela 1.735 2,7 
Indígena 616 1,0 
Parda/Mestiça 29.311 45,2 
Total 64.792* 100 
   
Escolaridade   
Ensino Fundamental 16.539 66,5 
Ensino Médio 184 0,7 
Ensino Superior 78 0,3 
Alfabetizado 8.057 32,4 
Total 24.858*  
   
Regiões   
Norte 3.728 5,7 
Nordeste 21.556 33,0 
Centro-Oeste 4.337 6,6 
Sul 10.364 15,8 
Sudeste 25.406 38,9 
Total 65.391 100 
   
Mora com Companheiro   
Sim 46.625 71,3 
Não 18.732 28,7 
Total 65.357* 100 
   
Aposentado   
Sim 15.243 23,3 
Não 50.109 76,7 
Total 65.352* 100 
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Tabela 1 (cont.) 

Trabalho Remunerado   
Sim 20.531 31,4 
Não 44.819 68,6 
Total 65.350 100 
   
Cadastro no Bolsa Família   
Sim 25.504 39,0 
Não 39.834 61,0 
Total 65.338 100 

*Excluído os valores referentes não sabe/não respondeu, 
Fonte: Avaliação Externa/PMAQ-AB.  
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Tabela 2  Satisfação do usuário segundo o perfil sóciodemográfico, Brasil, 
2012 
 
 

Categoria  Satisfeito Insatisfeito Total 

Sexo     
Masculino n 12.668 1.719 14. 387 
 % 88,1 11,9 100 
Feminino n 43.233 6.993 50.226 
 % 86,1 13,9 100 
Faixa Etária     
16-39 n 24.418 4.765 29.183 
 % 83,7 16,3 100 
40-64 n 21.991 3.055 25.046 
 % 87,8 12,2 100 
65 e mais n 9.492 892 10.384 
 % 91,4 8,6 100 
Raça     
Branca n 21.984 2.937 24.921 
 % 88,2 11,8 100 
Preta n 6.648 1.187 7.835 
 % 84,9 15,1 100 
Amarela n 1.425 286 1711 
 % 83,3 16,7 100 
Parda/Mestiça n 24.871 4.111 28.982 
 % 85,8 14,2 100 
Indígena n 487 115 602 
 % 80,9 19,1 100 
Escolaridade     
Ensino Fundamental n 14.674 1.671 16.345 
 % 89,8 10,2 100 
Ensino Médio n 163 21 184 
 % 88,6 11,4 100 
Ensino Superior n 60 15 75 
 % 80 20 100 
Alfabetizado n 6.865 925 7.790 
 % 88,1 11,9 100 
Região     
Norte n 2.932 745 3.677 
 % 79,7 20,3 100 
Nordeste n 18.229 3.023 21.252 
 % 85,8 14,2 100 
Centro-Oeste n 3.634 632 4266 
 % 85,2 14,8 100 
Sul n 9.309 962 10271 
 % 90,6 9,4 100 
Sudeste n 21.797 3.350 25.147 
 % 86,7 13.3 100 
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Tabela 2 (cont.) 
Mora com companheiro     
Sim n 39.970 6.159 46. 129 
 % 86,6 13,4 100 
Não n 15.902 2.548 18.450 
 % 86,2 13,8 100 
Aposentado     
Sim  13.560 1.398 14.958 
 n 90,7 9,3 100 
Não % 42.307 7.309 49. 616 
  85,3 14,7 100 
Trabalho Remunerado     
Sim n 17.570 2.774 20.344 
 % 86,4 13,6 100 
Não n 38.295 5.933 44.228 

 % 86,6 13,4 100 
Cadastro no Bolsa 
Família 

 
   

Sim n 21.285 3.922 25.207 
 % 84,4 15,6 100 

Não n 34.568 4.785 39.353 
 % 87,8 12,2 100 

Fonte: Avaliação Externa/PMAQ-AB 
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Tabela 3 Fatores relacionados ao grau de satisfação do usuário 

 

 

Variáveis OR IC (95%) 
p 
 

Faixa etária    
65 e mais 1 - - 
16-39 1,78 1,52 – 2,08 < 0,001 
40-64 1,31 1,19 – 1,44 < 0,001 

 
Escolaridade    
Ensino Fundamental 1 - - 
Ensino Médio 1,20 0,74 – 1,96 0,44 
Ensino Superior 2,20 1,17 – 4,11 0,014 
Alfabetizado 1,19 1,08 – 1,30 < 0,001 

 
Raça    
Branca 1 - - 
Preta 1,15 1,01 – 1,32 0,035 
Amarela 1,41 1,10 – 1,82 0,007 
Indígena 2,03 1,42 – 2,91 < 0.001 
Parda/Mestiça 1,08 0,98 – 1,19 0,103 

 
A falta de material prejudica 
o atendimento 

   

Nunca 1 - - 
Sim, sempre 4,85 4,32 – 5,44 < 0,001 
Sim, algumas vezes. 2,56 2,32 – 2,83 < 0,001 

 
A equipe consegue marcar 
consulta para outros 
profissionais 

   

Sim, sempre 1 - - 
Sim, algumas vezes. 0,98 0,85 – 1,11 0,766 
Não 1,19 1,03 – 1,38 0,019 
Nunca precisou 1,15 1,04 – 1,28 0,004 

Fonte: dados da avaliação externa do PMAQ-AB, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

 

 

 

REFERENCIAS 
 
 

1. Brasil. Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a lei no 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
sistema único de saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União 29 jun 2011  

2. Shimizu HE, Carvalho Junior DA. O processo de trabalho na Estratégia 
Saúde da Família e suas repercussões no processo saúde-doença. 
Ciênc. Saúde coletiva [Internet]. 2012;17(9): 2405-2414. Disponível: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232012000900021 

3. Marra EMO, Faquim JPS, Carvalho JC, Nagao SM. Expectativa e 
satisfação dos usuários sobre os serviços oferecidos pelas equipes do 
Programa Saúde da Famíla. JManag PrimHealthCare [Internet]. 2013; 
4(3):158-168. Disponível em: 
http://www.jmphc.com/ojs/index.php/01/article/view/158 

4.  Brandao ALRBS, Giovanella L, Campos CEA. Avaliação da atenção 
básica pela perspectiva dos usuários: adaptação do instrumento 
EUROPEP para grandes centros urbanos brasileiros. Ciênc. Saúde 
coletiva [Internet]. 2013; 18(1): 103-114. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232013000100012 

5. Savassi, Leonardo Cançado Monteiro. A satisfação do usuário e a 
autopercepção da saúde em atenção primária. R. bras. Med. Fam. e 
Comun., Florianópolis, v. 5, n. 17, p. 3-5, jan./dez. 2010, Disponivel em 
http://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/135/127. Acesso em 20 Fev 
2015) 

6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 138 p.: il. – 
(Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
Disponível:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/instru
mento_coleta_avaliacao_externa.pdf. Acesso 13 jun.2013 

7. Costa GD, Cotta RMM, Batista RS,  Franceschini SCC, Gomes AP, 
Martins PC, et al. Avaliação em saúde: reflexões inscritas no paradigma 
sanitário contemporâneo. Physis [Internet]. 2008; 8 (4):705-26. [citado 
em:17 fev.2015] . Disponível em:: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103733120080
00400006&lng=en&nrm=iso.  

8. DONABEDIAN, A. Explorations in Quality Assesment and Monitoring.  
Michigan: Health Administration Press. 1982. 1 vol. 

9. Donabedian A. La calidad de la atención medica: definición, método e 
evaluación. México: La Prensa Médica Mexicana; 1984.  

10. Pascoe GC. Patient satisfaction in primary health care: a literature review 
andanalysis. Evaluation and Program Planning. 1983; 6 (3):185-210.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000900021
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000900021
http://www.jmphc.com/ojs/index.php/01/article/view/158
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013000100012
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013000100012
http://www.rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/135/127
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/instrumento_coleta_avaliacao_externa.pdf.%20Acesso%2013%20jun.2013
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/instrumento_coleta_avaliacao_externa.pdf.%20Acesso%2013%20jun.2013


83 

 

 

 

11. Victora CG, Barreto ML, Leal MC, Monteiro CA, Schmidt MT, Paim Jetal. 
Condições de saúde e inovações nas políticas de saúde no Brasil: o 
caminho a percorrer. The Lancet [Internet]. 2011; w6:90-102 . Disponível 
em: 
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor6.pdf
DOI: DOI:10.1016/S0140- 6736(11)60055-X 

12. HemmiAPA, Penna CMM. Aconstrução socialda Estratégia Saúdeda 
Família na perspectiva de usuários. Cienc Cuid Saude. 2012;11(2):235-
242. Disponível em: 
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/1029
9DOI: 10.4025/cienccuidsaude.v11i2.10229. 

13. Peduzzi, M. Equipe multiprofissional de saúde:conceito e tipologia. 
Revista de saúde pública. São Paulo, v35 n 1, 2001. 10p.disponível: 
http://www.abemeducmed.org.br/fnepas/pdf/cobem07/peduzzi_cobem_0
7.pdf. Acesso 02 dez. 2014.  

14. Footman K, Roberts B, Mills A, Richardson E, McKee M.  2013. Public 
satisfaction as a measure of health system performance: a study of nine 
countries in the former Soviet Union. Health Policy [Internet]. 2013; 
112(1-2):62-69. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23545269DOI: 
10.1016/j.healthpol.2013.03.004 

15. Travassos Cláudia, Viacava Francisco, Pinheiro Rejane, Brito Alexandre. 
Utilização dos serviços de saúde no Brasil: gênero, características 
familiares e condição social. Rev Panam Salud Publica  [serial on the 
Internet]. 2002 June [cited  2015  Feb  22] ;  11( 5-6 ): 365-373. Available 
from: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892002000500011&lng=en.  http://dx.doi.org/10.1590/S1020-
49892002000500011. 

16. Marta SN, Gatti MAN, Vitta A, Simeão SFAP, Conti MHS, Saes SO, et al. 
Programa saúde da família sob a visão do usuário. Salusvita [Internet]. 
2011;30(3):159-177. Disponível em: 
http://www.usc.br/biblioteca/salusvita/salusvita_v30_n3_2011_art_03.pdf 

17. Dias OV, Vieira MA, Dias JP, Ramos LH. As dimensões da satisfação 
dos usuários do programa saúde da família: confiabilidade e empatia. 
Acta Paul Enferm [Internet]. 2011; 24(2); 225-231. Disponível em: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307023871011 

18. Esperidião MA, Trad LAB. Avaliação da satisfação do usuário: 
considerações teórico-conceituais. Cad Saúde Pública [Internet]. 2006; 
22(6):1267-1276. Disponível 
em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2006000600016 

19. Gonçalves RBM. Tecnologia e organização social das práticas de saúde: 
características tecnológicas do processo de trabalho na rede estadual de 
centros de saúde de São Paulo. São Paulo: Hucitec; Abrasco; 1994. 

20. Merhy EE. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec; 
2005. 

21. Campos RO. O encontro trabalhador-usuário na atenção à saúde: uma 
contribuição da narrativa psicanalítica ao tema do sujeito na saúde 
coletiva. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2005;10(3):573-583. Disponível 

http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor6.pdf
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor6.pdf
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/10299
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/10299
http://www.abemeducmed.org.br/fnepas/pdf/cobem07/peduzzi_cobem_07.pdf
http://www.abemeducmed.org.br/fnepas/pdf/cobem07/peduzzi_cobem_07.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23545269
http://www.usc.br/biblioteca/salusvita/salusvita_v30_n3_2011_art_03.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307023871011
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2006000600016
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2006000600016


84 

 

 

 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232005000300015&script=sci_arttext 

22. Habermas J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro; 1989. 

23. Almeida PF, Giovanella L, Mendonça MHM, Escorel S. Desafios a 
coordenação dos cuidados em saúde: estratégias de integração entre 
níveis assistenciais em grandes centros urbanos. Cad Saúde Pública 
[Internet]. 2010;26(2):286-298. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2010000200008 

24. Escorel S, Giovanella L, Mendonça MHM, Senna MCM. O Programa de 
Saúde da Família e a construção de um novo modelo para a atenção 
básica no Brasil. Rev Panam Salud Publica [Internet]. 2007;21(2-3):164-
176. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49892007000200011 

25. Fausto MCR, Giovanella L, Mendonça MHMM, Seidl H, Gagno J,  A 
posição da Estratégia Saúde da Família na rede de atenção à saúde na 
perspectiva das equipes e usuários participantes do PMAQ-AB. Saúde 
debate [Internet]. 2014;38:13-33. DOI: 105935//0103-1104.2014s003 

26. Araújo MBS, Rocha PM. Saúde da família: mudando práticas? Estudo de 
caso no município de Natal (RN). Ciênc saúde coletiva [Internet]. 
2009;14( Suppl 1):1439-1452. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232009000800017&script=s
ci_arttext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232005000300015&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232005000300015&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2010000200008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2010000200008
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892007000200011
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892007000200011
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232009000800017&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S141381232009000800017&script=sci_arttext


85 

 

 

 

6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

Os resultados, desta pesquisa, possibilitaram a elaboração de análises 

mais específicas sobre o trabalho em equipe no contexto da Atenção Primária 

Brasileira. Reafirma-se que o trabalho em equipe representa uma condição 

essencial, sine qua non, para a existência de uma APS ampliada no SUS. O 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica 

representa uma estratégia impulsionadora de processos avaliativos, que 

podem contribuir com a qualidade da APS no Brasil.  

Esta pesquisa traz uma importante contribuição social tanto para 

gestores, equipes de saúde e usuários como para a academia. Acredita-se que 

contribuirá com o desenvolvimento e avaliação dos serviços, assim como para 

a elaboração de outros estudos. Seus resultados possibilitam o entendimento 

acerca do trabalho em equipe enquanto estratégia de mobilização da política 

nacional de reorientação da APS.  

O estudo, também, se assenta sobre alicerces construídos ao longo do 

tempo: a partir da aproximação da pesquisadora com a APS e, 

especificamente, os anos dedicados à assistência na Estratégia de Saúde da 

Família, como enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde do Natal, (ao longo 

dessa experiência profissional, podemos observar que as diversas categorias 

profissionais, que compunham a tradicional equipe multiprofissional de saúde, 

apresentavam dificuldades que, na maioria das vezes, eram problemas 

oriundos da ausência do trabalho em equipe); as vivências como supervisora 

de estágio na graduação de Enfermagem em Unidades Básicas de Saúde; a 

experiência como pesquisadora no Projeto para Consolidação e Expansão da 

Estratégia Saúde da Família (PROESF); da atuação como professora de 

cursos de Especialização em Saúde da Família; da docência na EEN/UFRN, 

nas disciplinas de Saúde Coletiva e de Processo de Trabalho em Saúde 

(possibilitou a observação de que, nos serviços, têm transitado profissionais, 

docentes, alunos e comunidade, o que tem levado a novas demandas, tais 

como: rápida incorporação de novas tecnologias e a habilidade para o trabalho 

em equipe, exigindo dos profissionais um perfil interdisciplinar); através da 

realização da dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de  
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Pós-graduação em Enfermagem (“A equipe de saúde no PSF: mudando 

práticas?”) sob a orientação do professor Dr. Paulo de Medeiros Rocha (dessa 

parceria surgiram frutos: artigos científicos sobre a temática do trabalho em 

equipe) e, mais recentemente, na qualidade de pesquisadora no Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), na qual 

trabalhei com uma equipe de professores com expertise em APS, o que teve 

fundamental importância para o meu crescimento como pesquisadora.  

Dessa experiência, se deu a aproximação com a professora Dra. 

Severina Alice da Costa Uchoa, o que culminou com o convite para orientação 

para o curso de doutorado do PPCSA. Sou grata à professora Alice, por ter me 

acolhido e por me permitir a oportunidade de fazer parte de sua equipe de 

orientandos. Os momentos de orientação se constituíram em trocas de saberes 

e experiências entre os doutorandos e a orientadora (nos momentos coletivos e 

na disciplina Seminários de orientação), que resultou em parcerias, em 

trabalhos científicos. 

Participar do grupo de pesquisa em Saúde Coletiva, sob a liderança da 

professora Doutora Alice da Costa Uchoa, possibilitou a aproximação com 

outros professores pesquisadores, o que nos permitiu a formação de um grupo 

de pesquisa, decisivo ao compartilhamento de saberes e experiências, cujos 

frutos, colhidos, se traduziram nas parcerias em publicações. Outra experiência 

relevante, nessa trajetória, foi a criação da comunidade “Seminários Avançados 

em Saúde Coletiva” no SIGAA, que muito facilitou a comunicação entre o 

grupo, permitindo a troca de materiais e ideias entre os doutorandos do PPCSA 

e do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva.  

Merece destaque a minha inserção como pesquisadora na pesquisa de 

Avaliação Externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade na Atenção Básica – PMAQ-AB. O diferencial inovador, desse 

estudo, reside no fato de ele ser uma pesquisa de grande magnitude, que 

abrangeu todo o território nacional, com estratégia de coleta homogênea de 

dados, que envolveu uma amostra significativa de profissionais e usuários. 

Constituiu um estudo transversal, multicêntrico de grande porte, que teve a 

participação de 40 universidades, com o apoio do departamento de Atenção 

Básica do Ministério da Saúde, sendo a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte – UFRN uma das instituições de ensino e pesquisa nucleadoras 
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desse estudo, que teve como marca inovações metodológicas, como o uso de 

TI e que possibilitou a criação de uma patente do software de validação dos 

questionários. Devido à importância desse processo avaliativo, houve 

continuidade dessas pesquisas (2º ciclo), com ampliação dos seus objetos no 

âmbito da Atenção Primária Brasileira. Está em andamento o 3º ciclo do 

PMAQ-AB, do qual faço parte da equipe de pesquisadores que estão avaliando 

os novos instrumentos de pesquisa. 

A evolução intelectual, na trajetória do doutorado, possibilitou o alcance 

de metas em pesquisa e outras atividades acadêmicas. A meta, exigida no 

regimento do programa de publicação de um artigo cientifico, foi alcançada. 

Destacamos, ainda, como produtos construídos: 

 

 Trabalhos apresentados em eventos internacionais 

La integración de Enseñanza Servicio en la Percepción del usuario: el caso del 

grupo USB de las mujures embarazadas Candelária Natal/RN/Brasil. II 

Congresso de Medicina Familiar Wonca – Iberoamericana – CIMF, X Seminário 

Internacional de Atención Primaria de Salud. Havana/Cuba, 2012. 

Reforma da Atenção Primária à Saúde no Brasil: o Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica. XXXII Reunión Científica de La 

See, IX Congresso da APE, 3-5 Septiembre 2014. Universidad de Alicante  

 

Os (des) caminhos da prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no Brasil: 

tendências e desafios. Claúdia Santos Martiniano, Paula Stefânia de Andrade, 

Teresa Cristina Péret, Ardigleusa Alves Coelho, Marize Barros de Souza, 

Paulo de Medeiros Rocha, Alice da Costa Uchôa. XXXII Reunión Científica de 

la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) IX Congresso da Associação 

Portuguesa de Epidemiologia (APE), celebrado en Alicante los días 3 a l 5 de 

Septiembre de 2014 

 

 Artigos em periódicos internacionais 

 

Souza, Marize Barros; Rocha, Paulo de Medeiros. Sá, Armando Brito; Uchôa, 

Alice da Costa. O trabalho em Equipe na Atenção Primária: a Experiência de 
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Portugal. Revista Panamericana de Salud Pública (Impresa) / Pan American 

Journal of Public Health (Impresa) , v. 33, p. 190-195, 2013. 

 

Souza, Marize Barros, Rocha, Paulo de Medeiros, Martiniano, Claúdia Santos, 

Coelho, Ardigleusa Alves, Uchoa, Severina Alice da Costa. Teamwork, access 

and quality of primary care in Brazil” foi enviado para a revista BMC Family 

Practice Fator de impacto 1,79 e Qualis B1 Medicina II. 

 

Claúdia Santos Martiniano, Emanuela de Castro Marcolino, Ardigleusa Alves 

Coelho, Marize Barros de Souza, Ricardo Arcêncio, Inês Estevinho Fronteira, 

Severiana Alice da Costa Uchôa.The GAP between training and practice of 

prescribing of drugs by nurses in the primary health care: a case study in Brazil 

Submetido a Nurse Education Today. 

Ardigleusa Alves Coêlho; Cláudia Santos Martiniano; Marize Barros de Souza, 

Nilma Dias Leão Costa, Grasiela Piuvezam; Ricardo Alexandre Arcêncio.; 

Severina Alice da Costa Uchôa. Evaluation of Primary Tuberculosis Care in 

Brazil: the relationship between population size structure and process. Health 

Policy - no prelo. 

 

 Artigos em periódicos nacionais 

 

 Grau de satisfação dos usuários com o trabalho em equipe na Atenção 

Primária, no Brasil. Souza, Marize Barros; Medeiros, Angélica Teresa 

Nascimento de; Rocha, Paulo de Medeiros; Martiniano, Claúdia Santos; 

Coelho, Ardigleusa Alves; Uchôa, Severina Alice da Costa. Submetido à revista 

Cadernos de Saúde Pública. QUALIS B2 para medicina II. 

Claúdia Santos Martiniano, Ardigleusa Alves Coelho, Marize Barros de Souza, 

Anny Karine Freire da Silva, Severiana Alice da Costa Uchôa. Caracterização 

da prescrição de medicamentos por enfermeiros nos protocolos de Atenção 

Primária à Saúde no Brasil. Submetido a Revista de Enfermagem da UERJ. 

 



89 

 

 

 

 

 Avaliadora de periódicos 

 

Avaliadora da revista Aquichan Facultad de Enfermería y Reabilitación 

Universidad de La Sabana Campus Universitario del Puente del Común, Km. 7, 

Autopista Norte de BogotáTeléfonos: (57-1) 861 5555 - (57-1) 861 6666 Exts. 

2404 y 2405 Fax: ext. 2421. A. A. 140013. 

 

Enfim, o período, como aluna do PPGCSA, me proporcionou o convívio 

com profissionais de diferentes áreas disciplinares, como estatísticos, 

bioquímicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, dentistas, 

sanitaristas, engenheiros, entre outros. Essa interdisciplinaridade possibilita o 

compartilhar de conhecimentos, enriquecendo a formação dos futuros mestres 

e doutores mais preparados para trabalhar em equipe. 
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Anexo I 

Aprovação dos comitês de ética em pesquisa da UFRGS 
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Anexo II 

Trabalho em equipe na Atenção Primária à Saúde no Brasil 

 

Resultado da Técnica de Consenso “Delphos” 

A pesquisa objetiva refletir sobre o trabalho em equipe na Atenção 

Primária em Saúde no Brasil e buscará responder a seguinte questão: Como 

está se desenvolvendo o trabalho em equipe no contexto da Atenção Primária 

Brasileira? 

Foi solicitado aos especialistas que analisassem a pontuação obtida por 

cada indicador e realizar seu julgamento, atribuindo um valor entre 1 e 5, de 

acordo com escala do tipo de Likert: 1 (Discordo totalmente), 2 (Discordo 

parcialmente), 3 (Nem concordo/nem discordo), 4 (Concordo parcialmente) e 5 

(concordo totalmente).  

Apenas onze, entre quinze, especialistas fizeram o julgamento dos 

indicadores e devolveram a Matriz, via correio eletrônico, aos pesquisadores. 

Após o recebimento da Matriz foi verificado o grau de concordância ou 

discordância de cada indicador através do calculo da média aritmética e desvio 

padrão da pontuação atribuída às respostas por cada participante. A média 

mede a importância/relevância atribuída pelos especialistas e o desvio padrão 

de consenso. 

Os indicadores foram analisados quanto à importância atribuída pelos 

especialistas, valendo-se da seguinte classificação da média de pontos obtidos: 

(a) média < 3 = menor relevância (R); (b) média > 3 e < 4 = média relevância 

(RR) (c) média  > 4 = grande relevância (RRR). E para medir o padrão de 

consenso foi considerado o desvio padrão, de acordo com os seguintes 

parâmetros: (a) DP < 1 = indicador em consenso; (b) DP > 1 e < 3 = dissenso; 

(c) DP > 3 = grande dissenso. O indicador com desvio padrão igual ou inferior 

foi incluído no estudo. Portanto, indicadores com desvio padrão superior a 1 

não foram selecionados. Na Tabela 1 e encontram-se os indicadores que 

obtiveram consenso entre os especialistas e na Tabela 2 estão listados os 

indicadores em dissenso. 
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Tabela 1 - Matriz de Indicadores em consenso 
 
 
Dimensõe
s 

Subdimensã
o 

Responden
te 

Indicadores/variáveis  Média DP 

  II.9 - 
Planejamento 
da Equipe de 
Atenção 
Básica e 
Ações da 
Gestão para 
Organização 
do Processo 
de Trabalho 
da Equipe  

  
  
  
  
  
Profissionai
s da equipe 
de atenção 
básica 
  
  
  

II.9.1 - % de equipes com 
ações de planejamento) 
nos últimos 12 meses.  

4,9 0,3 

1. 
Organizaç
ão do 
Processo 
de 
Trabalho 
da Equipe 
  

II.9.2 - % levantamento de 
problemas 

4,8 0,4 

II.9.3 - % Definição de 
prioridades 

4,7 0,5 

II.9.4 - % Estabeleceu plano 
de ação 

4,7 0,6 

II.9.5 - %  Definição de 
resultados e metas para 
acompanhamento do plano. 

4,7 0,6 

II.9.6 - % De  equipes de 
atenção básica que  
recebem apoio para o 
planejamento e 
organização do processo 
de trabalho? 

4,4 0,6 

II.9.16 %  de equipes cuja 
gestão apoia/apoiou a 
organização do processo 
de trabalho em função da 
implantação ou qualificação 
dos padrões de acesso e 
qualidade do PMAQ? 

4,2 0,9 

II.9.11 % de equipes que 
rebebe apoio da gestão 
para a discussão dos dados 
de monitoramento do SIAB 

3,9 0,9 

II.9.12 %  que  realizou 
algum processo de 
autoavaliação pela equipe 
nos últimos seis meses. 

4,5 0,7 

II.13 - 
Territorializaç
ão e 
População de 
Referência da 
Equipe de 
Atenção 
Básica 

 Profissionai
s da equipe 
de atenção 
básica 
  
 

II. 13.1 - % de pessoas sob 
a responsabilidade da 
equipe 

4,6 0,7 

II. 13.2 - % de equipes com 
critérios de risco e 
vulnerabilidade para a 
definição da quantidade de 
pessoas sob a 
responsabilidade da equipe  

4,5 0,7 

II. 13.3 - % de equipes com 
definição da área de 
abrangência da equipe  

4,8 0,4 

   II. 13. 7 - % de equipes com 
população descoberta pela 
Atenção Básica no entorno 
do território de abrangência 

4,0 0,9 
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da equipe 

   II. 13. 8- as pessoas  
residentes fora da área de 
abrangência da sua equipe 
são atendidas por esta 
equipe? 

3.9 0,6 

 II.16 - 
Organização 
da Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Profissionai
s da equipe 
de atenção 
básica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II. 16.1 % de equipes que 
possuem agenda pactuada 
com os integrantes da 
equipe 

4,7 0,6 

II.16.2 % de equipes que 
possuem agenda 
compartilhada entre os 
profissionais da equipe. 

4,7 0,6 

  II.16.4 - % de equipes  com 
agenda organizada para 
realização de visitas 
domiciliares 

4,1 0,6 

II.16.6 - % de equipe que  
programa consultas e 
ações para usuários que 
façam parte de programas 
ou grupos prioritários e 
necessitam de cuidado 
continuado. 

3.3 1,0 

II.16.5 -  % de equipes cuja  
agenda  está organizada 
para ofertar atividades 
comunitárias e/ou grupos 
de educação em saúde. 

3,6 1,0 

II.16.10 - % de equipes que 
disponibilizam vaga na 
agenda ou horário de fácil 
acesso ao profissional para 
que o usuário possa sanar 
dúvidas pós consulta ou 
mostrar como evoluiu a sua 
situação. 

4,0 0,9 

II.16.12 - % de equipes com 
agendamento disponível 
em qualquer dia da 
semana, em qualquer 
horário 

3,5 0,5 

A equipe 
coordenadora 
do cuidado e 
integração 
com a rede 
de assistência 

Profissionai
s da equipe 
de atenção 
básica 

II.18.1- Existência de 
central de regulação 
disponível para o 
encaminhamento do 
usuário para os demais 
pontos de atenção. 

4,0 0.9 

II.18.8 -% de equipes que 
referiram ter um fluxo de 
comunicação 
institucionalizado entre a 
unidade de saúde e a 

4,5 0,5 
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central de regulação 

II.17.1 - % de equipes onde 
o usuário sai da unidade 
com a consulta marcada 

4.7 0.9 

II.17.2- % de equipes que 
marcam consulta com o 
especialista e avisa 
posteriormente ao usuário. 

3.5 0.7 

II.17.3 - % de unidades com 
protocolo que orientem a 
definição de prioridades 
para o encaminhamento 

4,4 0,5 

II.17.4 - % de equipes onde 
o usuário sai da unidade 
com A ficha de 
encaminhamento. 

4,5 0,3 

II.17.5 -% de equipes que 
possuem registro de 
encaminhamento dos 
usuários 

3,5 0,6 

II.14.16 – % de equipes 
com prontuários eletrônicos 
implantados 

4,5 0,4 

II.14.16 – % de equipes 
com prontuários eletrônicos 
integrado à rede de 
assistência 

4,6 0,5 

Existência de percurso 
definido para o usuário na 
rede. 

4,5 0,8 

 Usuários  III.8.1-% de usuários que 
referiram que a equipe 
procura resolver seus 
problemas na unidade de 
saúde. 

4,0 0,9 

Acolhimento à 
demanda 
espontânea 

Profissionai
s da equipe 
de atenção 
básica 

II.15.14 - % de equipes que 
reservam vagas para o 
atendimento no mesmo dia. 

4,0 0,7 

II.15.1 - % de equipes com 
acolhimento implantado 

4,5 0,5 

II.15.8 - % equipes que 
realizam escuta e avaliação 
das necessidades dos 
usuários e atendimento de 
emergência 

4,4 0,5 

II.15.10 - % equipes que 
realizam avaliação de risco 
e vulnerabilidade 

3.5 0,9 

II.15.9. % de equipes que 
recebem capacitação em 
avaliação de risco e 
vulnerabilidade 

3.5 1,0 

2. 
Interação  

II.11 - 
Realização de 

Profissionai
s da equipe 

II.11.I - % de equipes que 
realiza reunião de equipe. 

4,7 0,6 
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Reunião de 
Equipe de 
Atenção 
Básica, 
Periodicidade 
e Principais 
Temas 
abordados. 

de atenção 
básica 

% Organização do 
processo de trabalho e do 
serviço 

4,4 1,0 

% Qualificação clínica com 
participação de equipes de 
apoio matricial (NASF, 
CAPS, especialidades) 

4,4 1,0 

% Planejamento das ações 
da equipe 

4,5 1,0 

% Monitoramento e análise 
dos indicadores e 
informações de saúde 

4,5 1,0 

% de equipes que discutem 
Projeto Terapêutico 
Singular 

4,9 0,3 

Vinculo e 
Responsabiliz
ação na 
percepção do 
usuário 

Usuários  % de usuários que se sente 
respeitados quanto aos 
seus hábitos culturais, 
costumes e religião 

4,9 0,3 

% de usuários que acham o 
tempo da consulta médica 
suficiente para falar de suas 
preocupações ou 
problemas. 

4,9 0,3 

% de usuários que acham o 
tempo da consulta médica 
suficiente para falar de suas 
preocupações ou 
problemas. 

4,9 0,3 

 % de usuários que acham o 
tempo da consulta com o 
dentista suficiente para falar 
de suas preocupações ou 
problemas. 

4,9 0,3 

% de usuários que são 
atendidos pelo mesmo 
médico 

4,8 0,4 

% de usuários que são 
atendidos pelo mesmo 
enfermeiro 

4,5 0,6 

% de usuários que são 
chamados pelo seu nome 

4,5 0,7 

% de usuários que 
referiram que a equipe 
pergunta por seus 
familiares durante a 
consulta. 

4,6 0,7 

% de usuários que 
recomenda a unidade de 
saúde a um amigo ou 
familiar. 

4,5 0,7 

III.18.7 - % de usuários que 
mudaria de equipe de 
saúde caso quisesse. 

4,8 0,4 
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% de usuários que estão 
satisfeitos com o cuidado 
recebido 

4,0 0,9 

 Canal de 
comunicação 
com o usuário 

Profissionai
s da equipe 
de atenção 
básica 

II.35. % de equipes que 
considera a opinião do 
usuário para a 
reorganização e 
qualificação do processo de 
trabalho 

4,7 0,6 

II.34.1 - % de equipes que 
possuem canais de 
comunicação para as 
demandas dos usuários 

4,5 1,0 

% de equipes que referiu a 
existência de conselho local 
de saúde 

4,0 0,9 

% de equipes que realizam 
pesquisa de satisfação do 
usuário 

3,5 0,5 

Usuários  % de usuários que 
conhecem a existência de 
telefone de ouvidoria ou da 
central de reclamações do 
município 

4,5 0,5 

III.19.1 - % de usuários que 
conseguem fazer 
reclamações ou dar 
sugestões na unidade de 
saúde. 

4,0 0,9 

Elaboração própria. 
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Tabela 2 - Matriz de Indicadores em dissenso  
 
 
Dimensõe
s 

Subdimensã
o 

Responde
nte 

Indicadores/variáveis  Média DP 

 1. 
Organizaç
ão do 
Processo 
de 
Trabalho 
da Equipe 

II.9 - 
Planejamento 
da Equipe de 
Atenção 
Básica e 
Ações da 
Gestão para 
Organização 
do Processo 
de Trabalho 
da Equipe  

 Profission
ais da 
equipe de 
atenção 
básica 

II.9.13 – instrumentos utilizados: 
% AMAQ; % AMQ; % 
Instrumento desenvolvido pelo 
município/equipe; % Instrumento 
desenvolvido pelo Estado; % 
Outro(s); %Não sabe/não 
respondeu 

3,5 1,7 

   II.9.14 % que utilizou os 
resultados da autoavaliação 
são/foram considerados na 
organização do processo de 
trabalho da equipe. 

4,1 1,3 

    II.9.15   %  que  recebeu  apoio 
da gestão para  o processo de 
autoavaliação da equipe. 

3,5 1,1 

  Usuários  III.5.10 - %  de usuários que 
referiu que pode escolher a 
equipe que lhe atenderá 

2,5 1,8 

  II.13 - 
Territorializaç
ão e 
População de 
Referência da 
Equipe de 
Atenção 
Básica 
  

Profission
ais da 
equipe de 
atenção 
básica 

II. 13.4 – % de equipes que têm 
mapas com desenho do território 

4,4 1,2 

    II. 13.5 - O mapa apresentado 
pela equipe de atenção básica 
contém quais itens: 

3,7 1,6 

     % de Sinalização das 
microáreas do Território 

3,7 1,6 

    % Sinalização de grupos de 
agravos (Diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica, 
saúde mental, doenças 
endêmicas e outros) 

3,7 1,6 

   % Sinalização de áreas de risco 
(áreas de violência, com 
precárias condições sanitárias, 
zonas de risco: encostas, 
morros, loteamentos irregulares 

3,7 1,6 

    
  
  
  
  
  
  
  

% Sinalização dos equipamentos 
sociais (comércios locais, igrejas, 
escolas e outros) 

3,7 1,6 

  % Sinalização das redes sociais 
(grupo de mães, grupos de 
idosos, conselho local, 
associação de moradores e 
outros) 

3,7 1,6 

  % de Condições étnicas 
(quilombola, indígenas, 
população do campo e da 

3,7 1,6 
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floresta e outros). 

  % de Condições 
socioeconômicas 

3,7 1,6 

  II 13.6 - Quando foi realizado o 
último mapeamento da área da 
abrangência da equipe? 

3,3 1,6 

  % Menos de um mês 3,3 1,6 

  % Meses 3,3 1,6 

  % Não foi realizado o 
mapeamento 

3,3 1,6 

  % Todos os dias da semana 3,5 1,5 

% Alguns dias da semana 3,5 1,5 

% Nenhum dia da semana 3,5 1,5 

% Não sabe/não respondeu 3,5 1,5 

II.15.4 - %  de equipes cujos  
usuários que chegam à unidade 
de saúde espontaneamente 
buscando atendimento têm suas 
necessidades escutadas e 
avaliadas? 

3,5 1,5 

II.15.6 - % De equipes que 
possuem protocolos com 
definição de diretrizes 
terapêuticas para acolhimento à 
demanda espontânea/urgência? 

3,5 1,6 

II.15.7 - O protocolo de 
acolhimento à demanda 
espontânea considera. % 

3,5 1,6 

Problemas por ciclos de vida 
(criança, mulher, homem, idoso 
etc.); Problemas relacionados à 
saúde mental; 
Traumas/acidentes; Captação 
precoce de gestantes; Outro(s) 

3,5 1,6 

II. 15.10 - % de equipes que 
realizam avaliação de risco e 
vulnerabilidade no acolhimento 
dos usuários. 

3,3 1,6 

II. 15.11 - % de equipes que em 
função do risco identificado, a 
equipe tem condições de definir 
a resposta 

3,1 1,6 

II.15 .12 - Quais as ações 
desencadeadas a partir do 
acolhimento realizado. 

3,4 1,7 

% Marca usuários na agenda do 
médico 

3,4 1,7 

% Marca usuários na agenda do 
enfermeiro 

3,4 1,7 

% Marca usuários na agenda do 3,4 1,7 
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dentista 

% Marca usuários na agenda de 
outro 

3,4 1,7 

Profissional. 3,4 1,7 

% Orientação, esclarecendo 
dúvidas sobre sua saúde, sem 
necessitar de marcação de uma 
consulta para esse problema 

3,4 1,7 

% Solicitação de exames sem ter 
que marcar uma nova consulta 

3,3 1,7 

%Medidas terapêuticas que não 
envolvem a prescrição de 
medicação 

3,4 1,7 

% Prescrição de alguma 
medicação 

3,4 1,7 

% Outro(s) 3,4 1,7 

% Nenhuma das anteriores 3,1 1,7 

II. 15. 13 - Normalmente, quanto 
tempo o usuário espera desde a 
chegada à unidade de saúde até 
o momento da primeira escuta/ 
acolhimento? 

3,2 1,6 

Minutos 3,2 1,6 

Não sabe/não respondeu 3,2 1,6 

II. 15.14 - % de equipes que 
disponibiliza reserva de vagas 
para o atendimento no mesmo 
dia. 

3,0 1,8 

II.15.15 - % de equipes que 
controla o tempo de espera para 
o atendimento do usuário. 

2,5 1,4 

II. 15.16 - Quanto tempo ele 
normalmente espera por este 
atendimento. 

2,3 1,2 

Minutos 2,3 1,2 

Não sabe/não respondeu 2,3 1,2 

II. 15. 17 - Nas situações em que 
não seja o caso de agendar no 
dia e o usuário não faça parte de 
algum grupo que possui 
atendimento programado na 
unidade de saúde, ele consegue 
sair desta unidade com a 
consulta marcada? 

3,0 1,7 

II.15.18 - % de equipes que tem 
definido o tempo máximo de 
agendamento do usuário. 

2,6 1,6 

II.15.19 - Quanto tempo ele 
normalmente espera por esta 
consulta. 

2,6 1,4 

Dias 2,8 1,6 
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II.15.20 - % de equipes que 
realizou avaliação ou estudo da 
demanda espontânea nos 
últimos 12 meses. 

3,5 1,6 

II. 15.21 - % de equipe que 
dispõe de serviço para remoção 
do usuário 

2,5 1,6 

  III.7.1 % de usuários que 
respondeu que na maioria das 
vezes que o(a) senhor(a) vem à 
unidade de saúde sem ter hora 
marcada para resolver qualquer 
problema, consegue ser 
escutado 

2,5 1,4 

Usuários III.7.9 - % dos que  conseguiu ser 
atendido(a) na  unidade de 
saúde na mesma hora, sem 
consulta marcada 

2,3 1,3 

II.16 - 
Organização 
da Agenda 
  

 Profission
ais da 
equipe de 
atenção 
básica 
  
  
  
  
  
  

II.16.7 - Para quais grupos e 
situações a equipe programa 
ofertas? 

3,1 1,9 

II.16.8 - % de equipes que realiza 
renovação de receitas para os 
usuários de cuidado 
continuado/de programas como 
hipertensão e diabetes, sem a 
necessidade de marcação de 
consultas médicas. 

3,2 1,9 

II.16.9  - % de equipes com  
reserva de vagas na agenda ou 
um horário de fácil acesso ao 
profissional para que o usuário 
possa buscar e mostrar 
resultados de exames. 

3,5 1,9 

II.16.11 - Os usuários que vão à 
unidade de saúde com queixa de 
acuidade visual ou demanda de 
avaliação de refração precisam 
passar antes por consulta 
médica para encaminhamento? 

2,3 1,6 

II.16.12 - Como são agendadas 
as consultas na unidade de 
saúde? 

4,0 1,4 

Interação  II.11 - 
Realização de 
Reunião de 
Equipe de 
Atenção 
Básica, 
Periodicidade 
e Principais 
Temas 
abordados. 

Profission
ais da 
equipe de 
atenção 
básica 

II.11.2 - % de periodicidade das 
reuniões 

4,4 1,2 

II.11.3 - % de temas das 
reuniões de equipe 

4,4 1,1 

% Discussão de casos pela 
equipe (eventos sentinelas, 
casos difíceis, casos 
desafiadores) 

4,4 1,1 

% Construção/discussão de 
projeto terapêutico singular 

4,1 1,1 
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Profission
ais da 
equipe de 
atenção 
básica 

II.34.2 - Quais os canais de 
comunicação disponibilizados  

4,0 1,4 

%Telefone da ouvidoria 4,0 1,4 

%E-mail 2,7 1,5 

%Site disponível ao usuário 2,9 1,4 

%Ficha para preenchimento 3,9 1,2 

%Livro ou caderno 3,6 1,3 

II.35 - 
Pesquisa de 
satisfação do 
usuário 

Profission
ais da 
equipe de 
atenção 
básica 

II.35.1 %  de  equipe que realiza 
pesquisa de satisfação do 
usuário 

3,6 1,4 

II.35.5 % de equipes com  
Conselho Local de Saúde ou 
instância colegiado equivalente 

4,0 1,3 

  
Usuários 

III.18.7 - % que respondeu que 
Caso o(a) senhor(a) tivesse a 
opção, mudaria de equipe ou 
unidade de saúde 

3,1 1,5 

III.18.8 - % que recomendaria 
esta unidade de saúde para um 
amigo ou familiar 

3,3 1,5 

Elaboração própria. 

 


